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Esta es la lista de los nuevos acusados de
abusos en la Iglesia en el tercer informe de
EL PAÍS | Sociedad | EL PAÍS
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y
tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que
no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina,
la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

─────────

EL PAÍS prosigue su investigación de los abusos de menores en la Iglesia católica española y,
tras los dos informes que entregó al Papa y a la Conferencia Episcopal Española (CEE) en
diciembre de 2021 y el pasado mes de junio, ha elaborado un tercer dosier con nuevos casos
que ha hecho llegar ahora a los obispos y al Defensor del Pueblo. Este nuevo trabajo recoge 79
testimonios de víctimas y testigos con acusaciones a 70 sacerdotes, religiosos y seglares de
instituciones religiosas, de los cuales 50 nombres eran desconocidos hasta ahora. En el
documento se cuentan 103 víctimas. De este modo, el total de casos recopilados, investigados y
entregados por este diario, asciende a 500 en el plazo de un año. Es un aumento vertiginoso
que ha doblado en 12 meses el número de casos conocidos en España: ahora son 906 con
1.713 víctimas, cuando hace solo cuatro años, cuando este periódico comenzó su investigación,
eran solo 34 y, en teoría, era un problema que en la Iglesia española no existía. Estos datos
provienen de la contabilidad que lleva EL PAÍS, la única existente ante la ausencia de datos
oficiales o eclesiásticos, con una base de datos abierta que reúne todos los casos conocidos a
través de los medios o sentencias judiciales.

El trabajo de este periódico parte de más de un millar de mensajes que han llegado desde
octubre de 2018 al correo electrónico de denuncia que abrió en aquellas fechas:
abusos@elpais.es. En marzo de este año se abrió también un buzón para los casos de América
Latina: abusosamerica@elpais.es.

A continuación, se puede consultar la lista de casos contenidos en el tercer dosier de EL PAÍS.
Están ordenados por provincias, en orden alfabético y, para respetar la Ley de Protección de
Datos, se reportan solo las iniciales del nombre de cada acusado. También están disponibles
para consultar los listados publicados anteriormente, con los casos del primer informe de
diciembre de 2021 y del segundo informe de junio de 2022.

A Coruña

Jesuitinas Colegio Hijas de Jesús A Coruña 2000-2002 A. P. P.

Álava

La Salle Colegio de La Salle de Llodio 1975-76 S. B. V.

Albacete
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Escolapios Escuelas Pías de Albacete 1964-1966 R. (mote: E. P.)

Alicante

Franciscanos Convento franciscano de Cocentaina, Alicante 1982-1983 G. R. P.

Jesuitas Colegio Jesuitas Alicante 1958-1962 J. P.

Maristas Seminario marista de La Marina de Elche 1973-1976 J. B. G.

Maristas Seminario marista de La Marina de Elche 1973-1976 J. G. A.

Orihuela Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela 2001-2002 G. A. A.

Orihuela - Alicante Casar parroquial en Monóvar 1982-1983 L.

Asturias

Dominicos Colegio Santo Domingo de Guzmán de los dominicos,
Oviedo

Años
80

D. (mote: L.)

Dominicos Colegio Santo Domingo de Guzmán de los dominicos,
Oviedo

Años
80

Sin
identificar

Ávila

Salesianos Seminario salesiano San Juan Bosco de Arévalo 1979-1980 N.

Badajoz

Salesianos Colegio salesiano en Puebla de la Calzada, Badajoz 1962-1964 J. M. R.

Barcelona

Barcelona Parroquia de Sant Martí de Provençals
1975-
1980

E.
M.
L.

Barcelona Escuela parroquial de Caldas d'Estrac (Caldetas)
1970-
1975

J.
V.
C.

Congregación de los
Hijos de la Sagrada
Familia

Colegio Jesús, María y José de la Congregación de los Hijos
de la Sagrada Familia, también llamada Padre Manyanet o
Sant Andreu, Barcelona

1962 C.

Jesuitas Parroquia de San Félix en el barrio de El Pinar, Rubí
1976-
1977

R.
P.
M.

Salesianos Colegio Salesianos de Horta, Barcelona
1971-
1972

J.
A.
P.



Salesianos Salesianos de Rocafort de Barcelona
1964-
1966

B.

Bizkaia

Franciscanas / Bilbao Franciscanas de Jesús en el valle de Trapaga 1973-1974 Sin identificar

Salesianos Colegio salesiano de Deusto 1977-1978 J.

Salesianos Colegio salesianos de Barakaldo 1971-1972 W. O.

Salesianos Colegio salesianos de Barakaldo 1971-1972 F.

Salesianos Colegio salesianos de Barakaldo 1971-1972 F.

Burgos

La Salle Colegio La Salle de Burgos y colegio Santo Tomás de Burgos 1971-1972 B. V. A.

Cáceres

Plasencia Parroquia de San Francisco 1964-1966 E. B.

Cádiz

La Salle Colegio La Salle Jerez de la Frontera 1995-1996 J. A. A. G.

Canarias

Hermanos Franciscanos de la
Cruz Blanca

Residencia de la Cruz Blanca en Puerto de la
Cruz, Tenerife

1990
A.
E.

Cantabria

La Salle Colegio La Salle de Santander
1976-
1980

J. B.

Legionarios de
Cristo

Seminario de los Legionarios de Cristo Ontaneda,
Santander

1969
J. M.
P.

Castellón

Carmelitas Internado de los carmelitas en Villarreal 1974-1977 F. A. B.

Castellón Vall d'Uixó, Castellón 1997-1999 V.

Salesianos Internado de los salesianos en Borriana 1969 y 1973 Sin identificar

Ciudad Real

Ciudad Real Casa parroquial en Herencia, Ciudad Real 1970-1972 P. V.



Córdoba

Jesuitas Iglesia de San Hipólito de Córdoba 1990 Sin identificar

Guadalajara

Maristas Colegio Champagnar Maristas Guadalajara 1975-1984 A. T. M. (mote: El M.)

Maristas Colegio Champagnar Maristas Guadalajara 1970-1975 M. G.

Jaén

Jaén Parroquia de San Bartolomé de Torredelcampo 1959-1960 M.

La Rioja

Calahorra y La Calzada-Logroño Piso particular en la calle del Cristo de Logroño 1997 V. L.

León

Salesianos Colegio de huérfanos ferroviarios de los salesianos 1958-1960 E. G. F.

Madrid

Agustinos Colegio Buen Consejo
1981-
1984

M. M. V,
(mote: El
Ch.)

Benedictinos/ Madrid Internado de la abadía del Valle de los Caídos,
Madrid

1966-
1967

T. B. A.

Camino
Neocatecumenal/
Escolapios /Madrid

Iglesia Nuestra Señora de Aluche, parroquia del
colegio de los Escolapios de Aluche, Madrid

1991
E. (mote:
F.)

Escolapios Colegio La Inmaculada Escolapios de Getafe
1982-
1984

U. G. S.

Escolapios Colegio Calasancio sito en la Calle Conde de
Peñalver de Madrid

1959-
1961

R.

Escolapios Escuelas Pías de San Antón
1955-
1966

V. C. S.

Jesuitas Casa de los vecinos de la víctima
1958-
1960

A. G.

Mercedarios Colegio Padres Mercedarios Descalzos en
Ciudad de los Ángeles, Madrid

1972-
1973

C.

Redentoristas Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro

1960 C.



San Viator Colegio San Viator de Madrid
1966-
1967

Sin
identificar

San Viator Colegio San Viator de Madrid
1965-
1966

Mmte: B. d
S.

Málaga

Málaga/ Scouts Andalucía
(ASA)

Casa en Jimera de Libar y scouts en
Ronda

1989-
2001

J. M. F.

Maristas Colegio maristas de Málaga 1980-82
A. M.
S.

Maristas Colegio Maristas de Málaga 1973 J.

Murcia

Maristas Colegio Maristas de La Fuensanta, en Murcia 1981 E. V. E. (mote: El P.)

Ourense

Ourense Pensión de Carballino 1970 Sin identificar

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife Parroquia de Santiago Apóstol, 1994-1995 Sin identificar

Sevilla

Congregación de los
Sagrados Corazones

Colegio Sagrado Corazón en el barrio
de Los Remedios

Finales
años 60

A. R.

Escolapios Colegio Hispalense Escolapios Sevilla 1973-1974 O. B. E.

Sevilla/ Calasancias Colegio Calasancias, Sevilla 1976
Sin
identificar

Teruel

La
Salle

Colegio de La Salle de Teruel 1980 M. P.

Teruel Internado del Seminario Menor Diocesano Las Viñas y
Campamento en Guadalaviar

1967
J. A. R. (mote:
El C.)

Valladolid

Agustinos recoletos Colegio de los agustinos recoletos de Valladolid 1965 Sin identificar

Maristas Colegio Inmaculada de Valladolid 1962 M. M.



Zamora

Salesianos Oratorio Festivo Salesiano 1967 H.

Zamora Seminario diocesano de Toro 1988-1989 A. R. M.

Zaragoza

La Salle Colegio La Salle Montemolín 1968-1970 M. V.

Tarazona Parroquia Clarés de Ribota 1967-1968 C.

Zaragoza Colegio Obra Diocesana Santo Domingo de Silos, Zaragoza Años 80 R. S.

Zaragoza Colegio Obra Diocesana Santo Domingo de Silos, Zaragoza 1970-1974 P.

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites
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El Museu de Lleida rep dues taules gòtiques
del Mestre de Vielha | Catalunya Religió
Museu de Lleida Les sales del gòtic del Museu de Lleida han sumat aquest dijous dues taules
gòtiques del Mestre de Vielha adquirides per la Diputació de Lleida. El Museu de Lleida ha
informat que les taules ajudaran a complementar l'exposició permanent dedicada a la segona
meitat del segle XV. Les obres eren propietat d'un particular i amb la seva adquisició, el museu
assegura que "la Diputació facilita la seva exhibició en una institució pública".

A les dues taules s’hi representa l’Anunciació, a la part superior, i els sants Fabià i Sebastià a
l’inferior. Aquests dos sants acostumen a representar-se sempre de forma conjunta.Hi ha
diversos exemples, com el de les taules procedents del monestir de Sixena pintades per Miguel
Ximénez i que des de la remodelació de les sales del gòtic de l’any 2021 s’exposen al Museu
de Lleida, cedides pel Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

Les dues taules haurien format part d’un retaule més gran. Tenint en compte que l’escena de
l’Anunciació s’ha de veure conjuntament, sense cap element entremig que trenqui l’escena, el
conjunt "podria haver estat format per mínim cinc carrers, i aquests dos que es presenten
formarien part d’una banda lateral", expliquen des del Museu de Lleida. Segurament, també hi
hauria hagut una predel·la, que tancaria el conjunt per la seva part inferior. L’autoria de les
taules s’ha atribuït al Mestre de Vielha, per les característiques estilístiques que hi apareixen.

L'autoria de les taules s'ha pogut conèixer a través dels trets diferencials de la pintura

Segons la historiografia, el Mestre de Vielha es podria tractar, també, de Bartomeu Garcia, fill
de Pere Garcia de Benavarri, el pintor més destacat treballant entre Catalunya i Aragó, i
documentat entre 1445 i 1485 en ciutats com Saragossa i Barcelona.

Els trets que el distingeixen d’altres autors de l’època, deixebles també de Pere Garcia de
Benavarri, serien “la línia vermella de la part baixa del globus ocular i les dues línies negres que
marquen la separació entre els llavis de la boca, omnipresents en els seus treballs”, segons
especifica Alberto Velasco a la monografia dedicada a aquest pintor: El Mestre de Vielha: un
pintor del tardogòtic entre Catalunya i Aragó (Edicions de la Universitat de Lleida, 2006).

El Museu de Lleida compta amb una altra obra del Mestre de Vielha: Sant Pere i Calvari,
procedent de l’església de Nostra Senyora dels Dolors de Peralta d'Alcofea, que des dels canvis
a les sales del gòtic es troba a les reserves del museu.

Amb la incorporació d’aquestes dues taules a l’exposició permanent del museu es completa la
part del museu dedicada als quatre pintors que treballen entre Catalunya i Aragó a la segona
meitat del segle XV: Pere Garcia de Benavarri i els seus deixebles, Pere Espallargues, el
Mestre de Vielha i, finalment, Jaume Ferrer II.

Aquesta adquisició i dipòsit per part de la Diputació de Lleida s’emmarca plenament en la
política d’adquisicions del Museu de Lleida, que persegueix potenciar l’ingrés d’obres
relacionades amb un dels grans capítols artístics del territori: els pintors gòtics que treballen
indistintament en terres de Lleida i Aragó, unides històricament durant segles.
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El Congrés dona llum verda a la reforma de
la llei de l'avortament
El Ple del Congrés ha donat llum verda aquest dijous a la reforma de la llei de l’avortament, que
garanteix aquesta prestació en hospitals públics, i elimina l’obligatorietat del consentiment
patern per a les menors de 16 i 17 anys, amb la qual cosa el text continuarà la seua tramitació
parlamentària al Senat. Amb l’aprovació del projecte de llei impulsat pel Ministeri d’Igualtat, que
ha comptat amb 190 a favor, 154 en contra, entre ells PP, Vox i Ciutadans, i 5 abstencions, es
dona, en paraules de la ministra Irene Montero, "un "pas molt important" per garantir els drets
sexuals i reproductius de les dones a Espanya. Montero ha agraït a la majoria feminista de la
Cambra el seu suport a la futura norma i ha recordat a figures com a les onze de Basauri, Justa
Montero o l’exministra de Igualdad Bibiana Aído. "Les lleis feministes sempre tenen moltes
mares", ha emfatitzat la ministra, que ha enaltit el feminisme com "el principal impuls
democratitzador" de la societat en "aquest moment difícil per a la democràcia" i "en un context
d’ofensiva reaccionària".

La ministra ha destacat que la reforma garanteix que les dones puguin avortar a l’hospital públic
més proper al seu domicili, recupera el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs per a les
noies de 16 i 17 anys sense necessitat de tenir el permís patern, facilita l’accés als
anticonceptius d’última generació i procura educació afectiu sexual a les escoles. Elimina el
període de tres jornades de reflexió obligatòries abans de sotmetre’s a un avortament, així com
la pràctica habitual d’entregar un sobre amb la informació sobre els recursos als quals pot acudir
la dona que avortarà i que inclou prestacions i ajuts a la maternitat. Regula l’objecció de
consciència i contempla baixes temporals de prepart en la setmana 39 i baixes per menstruació
incapacitant, a més, blinda els drets sexuals i reproductius de la dona, i impedeix als metges
objectors de participar en els comitès clínics que decideixen sobre els avortaments a partir de
les 22 setmanes. Aquests comitès no tindran l’última paraula en la interrupció de l’embaràs a
partir de la setmana 22, sinó que la pacient podrà "recórrer en la via jurisdiccional" la seua
decisió en cas de no estar d’acord.

A més, contempla que es garanteixi la no-discriminació dels sanitaris no objectors, "evitant que
es vegin relegats en exclusiva" a la pràctica d’avortaments, ni la dels que ho són. En cas de
discrepància entre una de menor de 16 anys i qui hagi d’autoritzar que aquesta se sotmeti a un
avortament, el conflicte es decidirà per l’autoritat judicial amb "caràcter urgent" i les institucions
públiques no recolzaran a les associacions provida.

El text aprovat fomenta la implicació i la responsabilitat dels homes en la prevenció
d’embarassos no desitjats i d’infeccions de transmissió sexual i considera contractes nuls de ple
dret els relatius a la gestació subrogada. Inclou així mateix noves definicions com a
l’esterilització forozosa, l’anticoncepció forçosa i avortament forçós com formes de violències
contra les dones en l’àmbit reproductiu. En la seua intervenció, la ministra ha advertit de la "forta
onada reaccionària" que "de forma agressiva vol frenar els avenços i drets de les dones al món":
"Volen fer-nos dubtar de la nostra força col·lectiva i de nosaltres mateixes".

Els socis parlamentaris de l’Executiu també han carregat contra el PP i Vox per oposar-se al que
consideren un avenç en els drets de les dones, i si bé han manifestat algunes discrepàncies
amb el text, han reconegut la necessitat d’aquesta reforma. Per la seua part el PP, a través de la

https://www.segre.com/noticies/guia/2022/12/15/el_congres_dona_llum_verda_reforma_llei_avortament_193382_1111.html


seua diputada Teresa Angulo ha fet referència a la proposta d’informe del Consell General del
Poder Judicial (CGPJ), que es mostra crític amb alguns dels eixos principals del projecte i ha
insistit que l’Executiu se sembla "cada vegada més a la Secció Femenina" del franquisme
perquè, segons el seu parer, busca que les dones siguin menys lliures i estiguin menys
informades.

Lourdes Méndez, de Vox, ha insistit en el seu discurs d’inconstitucionalitat de la llei en no
protegir ni la mare ni el no nascut. En aquest sentit, la diputada socialista Susana Ros s’ha dirigit
a aquests dos grups als que ha acusat de voler legislar des de la moral cristiana: "La religió en
l’església i l’educació, a les aules," ha asseverat la diputada que també ha criticat Ciutadans per
defensar la gestació subrogada.
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L’ “efecte Benavent”: nova etapa, nous
marcs comunicatius, por Teresa Ciges
Quan el passat mes d'octubre es va fer públic el nomenament d'Enric Benavent com a nou
arquebisbe de València, segurament tothom el va associar amb la idea de canvi, renovació, aire
fresc. Sense necessitat de fer cap acció, ja se li va atribuir una mena d'"efecte Benavent" a casa
nostra, amb la consegüent generació d'expectatives que comporta no sols en el món eclesial,
sinó també en el conjunt de la població. De fet, ell mateix explicava en una entrevista feta per
Esperança Camps que això ho vivia amb una mica de por perquè no sap si podrà complir les
expectatives generades.

El nou arquebisbe de València, Enrique Benavent. 

Manuel Bruque / EFE

Benavent es projecta -o el projectem- com a canvi en contraposició al conservadorisme de
Cañizares, l’anterior arquebisbe. No és que siga el més progressista del món, però el seu
tarannà moderat s’oposa al del seu predecessor, al qual li agradava tenir impactes mediàtics
comentant l’actualitat política. Però, Benavent ja ha deixat clar que aquest no és el seu camí:
“l’Església no és un partit polític”, encara que té el deure de “treballar per una societat més justa”,
va afirmar el passat dissabte en la seua presa de possessió a la Seu de València. Tota una
declaració d’intencions que tanca una porta i n'obre una altra.

Més enllà de la despolitització, hi ha dos eixos comunicatius a destacar d’aquesta primera gran
aparició pública com a arquebisbe. Per una banda, l’aposta per la llengua. Era una reivindicació
històrica tenir un bisbe que parlara la llengua del poble i que celebrara la litúrgia en valencià, i
amb Enric Benavent s’ha aconseguit. Amb normalitat, intercalant les dues llengües oficials i
dignificant el valencià també en l’àmbit eclesiàstic. En aquesta línia, el President de les Corts
Valencianes, Enric Morera, destacava: “He assistit per donar suport a la persona i a l'oportunitat
que representa. Hui des de fa molts anys s'ha predicat en valencià a la Catedral, s'han llegit
lectures en la llengua que ací mateix parlava Sant Vicent o el propi recordatori estava escrit en
valencià, la llengua predominant de l'Arxiu de documents de la Seu”.

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20221216/8645748/efecte-benavent-nova-etapa-marcs-comunicatius-opinio-teresa-ciges.html


“Amb una sola gran aparició el nou arquebisbe ha sigut
capaç de fer arribar a la societat que s’obre una nova etapa
basada en tres eixos: la pluralitat, la despolitització i la
normalització lingüística”

Per altra banda, cal destacar el model dialogant, d’unitat des de la pluralitat, ja que ha
assenyalat que és coneixedor de les nombroses realitats de la diòcesi valenciana. Ximo Puig,
President de la Generalitat, subratllava la seua “voluntat d’entendre i respectar a la resta”,
mentre que Mª José Català, secretària general del PP valencià, posava el focus en la
reivindicació d’“atendre el patiment de la societat a través d’una església unida”. S’aposta per
una església oberta, on tinguen cabuda totes les sensibilitats, i prova d’això també és l’agenda i
les diferents accions -públiques i privades- que l’arquebisbe ha dut a terme al moment de
prendre possessió.

No sabem si Benavent serà capaç d’aconseguir aquesta unitat i fer front a tots els reptes que té
al davant. El que està clar és que amb una sola gran aparició ha sigut capaç de fer arribar a la
societat que s’obre una nova etapa a l’Església valenciana on els marcs comunicatius són uns
altres: la pluralitat, la despolitització i la normalització lingüística. 
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El Museu de Lleida omple buits de Sixena
estrenant dos taules gòtiques
Tot just quatre dies després de complir-se cinc anys de la intervenció del Museu de Lleida per al
trasllat de l'art de Sixena, la pinacoteca va 'celebrar' ahir aquest trist aniversari amb l'estrena de
dos taules gòtiques, del segle XV del Mestre de Vielha, acabades d'adquirir per la Diputació per
70.000 euros, que ja s'exhibeixen a l'exposició permanent.

Ahir va ser una gran jornada per al Museu de Lleida. Es reflectia a les cares del director, tècnics i
conservadors de la pinacoteca. No s’estrena cada dia una obra d’art gòtica de la segona meitat
del segle XV.

I més després del trist aniversari, diumenge passat, quan es van complir cinc anys del polèmic
trasllat de l’art de Sixena, amb entrada inclosa a l’edifici d’un comando de la Guàrdia Civil, en
plena intervenció de la Generalitat en virtut de l’article 155 de la Constitució. El record va
sobrevolar a la presentació de dos taules dedicades a sant Damià i sant Sebastià, de gairebé 2
metres d’alt, d’un retaule gòtic d’origen desconegut, adquirides per la diputació de Lleida per
70.000 euros a una família de Valls. Les dos peces ja lluen a les sales de l’art gòtic de
l’exposició permanent del museu, remodelades la primavera de l’any passat després de
l’entrega a Aragó de l’art de Sixena i de Barbastre.

El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, es va mostrar exultant al valorar la nova
incorporació a la col·lecció, atribuïda al Mestre de Vielha. “Va ser un dels quatre grans artistes
que van treballar a la zona de Lleida i la Franja al segle XV, amb Pere Garcia de Benavarri,
Jaume Ferrer i Pere Espallargues”, va recordar Giralt. Aquestes dos taules completen d’aquesta
manera la bona representació artística al museu d’aquest pòquer d’artistes gòtics.

De fet, del Mestre de Vielha, la pinacoteca només en conservava fins ara a les reserves la taula
de sant Pere i Calvari, originària de Peralta de Alcofea i també en litigi (vegeu el desglossament
de la dreta).Giralt va destacar que “no sabem l’origen del retaule del qual formaven part
aquestes dos taules, però el Mestre de Vielha va treballar fonamentalment per Ponent i la
Franja. Esperem que aviat els investigadors puguin posar nom a l’artista”. De fet, un dels
especialistes de l’època, l’historiador de l’art lleidatà Alberto Velasco, apunta que aquest pintor
desconegut podria ser Bartomeu Garcia, fill de Pere Garcia de Benavarri.

Giralt també va explicar que, abans de la presentació, les dos taules van ser objecte d’una
restauració, que va incloure la neteja i conservació de la policromia, al mateix laboratori del
Museu sota la direcció de Núria Gilart.Per la seua part, el president de la Diputació i un dels
patrons del Consorci del Museu, Joan Talarn, van remarcar que la corporació provincial seguirà
treballant per “fer créixer aquest equipament cultural, un referent a les terres de Lleida i de l’art
en general”.A l’acte de presentació de les dos peces també van ser presents el bisbe de Lleida,
Salvador Giménez; i el director dels serveis territorials de Cultura de la Generalitat a Lleida,
Albert Turull.

“Continuarem reclamant allò que és nostre”

Amb la compra i cessió d’aquestes dos obres d’art gòtic, el president de la Diputació, Joan
Talarn, va voler ahir “explicitar el nostre compromís amb el Museu de Lleida per convertir-lo en

https://www.segre.com/noticies/cultura/2022/12/16/el_museu_lleida_omple_buits_sixena_estrenant_dos_taules_gotiques_193407_1112.html


un referent de l’art i la cultura”. Sobretot, a través de dos peces que “ens expliquen com a territori
històric de Lleida i la Franja, més enllà de fronteres administratives provincials”, en al·lusió a
l’autor, el Mestre de Vielha, un artista que va treballar per Ponent i tota la Franja.

En aquest sentit, Talarn no es va oblidar del litigi de l’art amb Aragó. “Continuarem reclamant
allò que és nostre, mai renunciarem”, va assegurar un dels patrons del Consorci del Museu de
Lleida, amb referència a les obres que van sortir del Museu fa cinc anys en direcció al monestir
de Sixena –des d’aleshores tancat al públic en diverses ocasions; ara ho està des de l’estiu–, on
les peces es guarden als antics dormitoris d’un edifici en restauració. La reclamació del Museu i
la Generalitat es troba a l’espera d’una decisió del Tribunal Constitucional.

També va recordar el litigi pel centenar d’obres de la diòcesi de Barbastre-Montsó, encara
pendent del recurs a l’Audiència d’Osca i que s’exhibeixen des de l’any passat, de forma
provisional, al Museu Diocesà de Barbastre.D’altra banda, el bisbe de Lleida i el Museu tampoc
obliden cap altre litigi latent: el frontal de Berbegal i la taula de sant Pere i Calvari i la portada de
l’església d’El Tormillo de Peralta de Alcofea, pendents de la reclamació del bisbat d’Osca.

“Aquestes obres havien de ser a Lleida”, diuen els expropietaris

La història d’aquestes dos taules gòtiques es perd en la dispersió de l’art provocada per la
Guerra Civil. El que sí que se sap és que van aparèixer en una de les col·leccions privades d’art
més importants de Catalunya, la de l’empresària industrial del tèxtil Tecla Sala (1886-1973).

Va ser l’antiquari de Valls Enric Ribé el que va mediar perquè el seu cosí, el comerciant Josep
Maria Domènech, les comprés fa dècades. Aquest va morir fa deu anys i els fills (dos dels quals,
Albert i Josep Maria, van ser ahir al Museu) les han venut a la Diputació. Tots dos van explicar
que “ens va impactar veure per televisió la sortida de l’art de Sixena i, com que l’autor de les
peces és el Mestre de Vielha, vam pensar que el Museu de Lleida seria el millor lloc per exhibir-
les”. A més, “a Tarragona tampoc hi ha un museu d’aquestes característiques”, van afegir.
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El Museu de Lleida rep dues 
taules del Mestre de Vielha

tre de Vielha d’altres deixebles de 
Garcia de Benavarri són l’anatomia 
dels personatges. Es tracta de “la lí-
nia vermella de la part baixa del glo-
bus ocular i les dues línies negres 
que marquen la separació entre els 
llavis de la boca”.  

Les dues taules quedaran expo-
sades a les sales del Gòtic, on com-
plementaran l’exposició perma-
nent dedicada a la segona meitat del 
segle XV. Corresponen a dos carrers 
d’un retaule més gran. Com que l’es-
cena de l’Anunciació s’ha de veure 
sense cap element que trenqui l’es-
cena, des del museu afirmen que 
l’Anunciació i les imatges dels dos 
sants haurien format part d’un re-
taule més gran de com a mínim cinc 
carrers. Aquestes pintures haurien 
format part d’una banda lateral i el 
retaule també hauria tingut un ban-
cal a la part inferior.  

Abans d’aquestes dues taules, el 
Museu de Lleida tenia una altra 
obra del Mestre de Vielha, una tau-
la de sant Pere i Calvari procedent 
de l’església de Nostra Senyora dels 
Dolors de Peralta d’Alcofea. Ara és a 
les reserves des que la primavera de 
l’any passat es va presentar la remo-
delació de les sales del Gòtic.e

Les taules amb l’Anunciació, sant 
Fabià i sant Sebastià. MUSEU DE LLEIDA  

La col·lecció del Museu de Lleida 
creix: la Diputació de Lleida hi aca-
ba de dipositar dues taules amb 
l’Anunciació, sant Fabià i sant Se-
bastià atribuïdes al Mestre de Vie-
lha que va comprar a un col·leccio-
nista particular. Així, el museu re-
força la representació dels quatre 
pintors que van treballar entre Ca-
talunya i l’Aragó a la segona meitat 
del segle XV: Pere Garcia de Bena-
varri, el més destacat, documentat 
entre 1445 i 1485 en ciutats com Sa-
ragossa i Barcelona; i els seus deixe-
bles Pere Espallargues, el Mestre de 
Vielha, i Jaume Ferrer II. De fet, el 
Mestre de Vielha podria ser també 
Bartomeu Garcia, fill de Pere Garcia 
de Benavarri.  

Segons l’historiador i antic con-
servador del museu Alberto Velas-
co, els trets que distingeixen el Mes-

BARCELONA
A.R.T.

L’estima i les diferències 
entre Picasso i Miró

mú com la ceràmica. L’exposició es-
tarà dirigida pels directors dels dos 
museus, Marko Daniel i Emmanuel 
Guigon, i es podrà visitar del 19 d’oc-
tubre del 2023 al 25 de febrer del 
2024. Comptarà amb el patrocini de 
la Fundació BBVA. 

Acostar l’art a tots els públics 
La primera nova exposició del 2023 
a la Fundació Miró obrirà les portes 
al març: Amics imaginaris (16 de 
març-27 de juliol), amb obres d’ar-
tistes internacionals com Paola Pi-
vi, Kasper Bosmans i Afra Eisma, 
per revelar-ne la cara més pròxima 
i accessible a tots els públics. “Vo-
lem fer perdre la por dels visitants 
a l’art contemporani”, diu Martina 
Millà, la cap de projectes de la fun-
dació i la comissària juntament amb 
Patrick Ronse, director de l’espai 

independent belga Be-Part. L’altra 
gran exposició de l’any serà 25 anys 
de Han Nefkens connectant persones 
mitjançant l’art, en què es podran 
veure les obres premiades en les di-
ferents edicions del premi de video-
art centrat en la regió Àsia-Pacífic 
que la Fundació Han Nefkens orga-
nitza juntament amb la Fundació 
Joan Miró i Loop (25 de juliol - 19 de 
novembre). 

Coincidint amb la presentació de 
la programació del 2023, també s’ha 
estrenat l’arxiu de Joan Miró en un 
espai millorat a la torre octogonal 
de l’edifici. L’1 de gener del 2023 fa-
rà cinc anys que Marko Daniel va as-
sumir la direcció de la Fundació Jo-
an Miró i està previst que li renovin 
el contracte per tres anys més. El 
pressupost de l’any serà d’11,3 mi-
lions d’euros.e

Le balcon, Baix de Sant Pere (1917), de Joan Miró (esquerra), i El 
passeig de Colom (1917), de Pablo Picasso. FUNDACIÓ JOAN MIRÓ I MUSEU PICASSO

La mostra dels dos artistes serà el plat fort 
de la Fundació Miró el 2023

ART

Arriben amb comptagotes els detalls 
de la que serà una de les grans exposi-
cions del 2023, la mostra que la Fun-
dació Joan Miró i el Museu Picasso 
dedicaran simultàniament a la rela-
ció entre els dos artistes, dins els ac-
tes commemoratius del cinquantè 
aniversari de la mort de Pablo Picas-
so (justament quan en farà quaranta 
de la mort de Miró). Miró-Picasso es-
tarà centrada en l’amistat que va unir 
els dos artistes, la relació amb Barce-
lona, que inclou la creació dels seus 
museus, i en com es van influir mútu-
ament. “A Miró, Picasso li va servir 
per organitzar-se, per saber què ha-
via de fer i què no”, afirma Teresa 
Montaner, cap de la col·lecció de la 
Fundació Joan Miró i comissària de 
la mostra juntament amb la seva 
companya Sònia Villegas i les seves 
col·legues del Museu Picasso Marga-
rida Cortadella i Elena Llorens.  

Sigui com sigui, la fundació no vol 
avançar-ne més detalls fins que no 
ho puguin fer conjuntament amb el 
Museu Picasso. “L’exposició serà 
cronotemàtica i a les dues seus hi 
haurà obres de Picasso i de Miró. 
Ens hem centrat en tots els mo-
ments en què van estar més connec-
tats –diu Villegas–. Van tenir una 
amistat personal molt important a 
partir del 1920, però en realitat el re-
corregut de l’exposició començarà el 
1917, un any decisiu per als dos artis-
tes”. Durant aquells mesos, Picasso 
va venir a Barcelona per presentar el 
ballet Parade, mentre que Miró pin-
tava algunes obres en les quals el pes 
del cubisme s’imposava al del fauvis-
me. La relació entre Pablo Picasso i 
Joan Miró va ser més intensa durant 
els anys 20 i 30, mentre que a partir 
de la Segona Guerra Mundial l’amis-
tat va perdurar, però les seves trajec-
tòries artístiques van ser més dife-
rents. Malgrat tot, hi ha punts en co-

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR

Un cartell de Kíiv cremat. ALEXANDER RYUMION / GETTY

No diguis 
Rocalloses, digues 
Rocoses: ja tenim 

nomenclàtor català

LLENGUA

Tots els topònims del món ja es poden deno-
minar en català. Ahir es va presentar el No-
menclàtor mundial de l’Institut d’Estudis Ca-
talans (IEC), que recull els 8.500 topònims 
més coneguts i d’ús habitual del planeta, des 
dels rius de la Xina fins a les muntanyes Ro-
coses (no pas Rocalloses). Després de set anys 
de feina, l’Oficina d’Onomàstica i Toponímia 
de la Secció Filològica de l’IEC ha donat a llum 
una obra mestra que fixa definitivament les 
formes de la toponímia de fora de l’àmbit de la 
llengua catalana (exotoponímia), que servirà 
tant als mitjans de comunicació com als geò-
grafs i als editors d’obres divulgatives (i ja es 
pot consultar online). De fet, el projecte par-
teix d’una petició de l’Institut Cartogràfic i Ge-
ològic de Catalunya i de la necessitat de fer un 
planisferi. “Hem de poder dir el món en cata-
là”, afirmava Nicolau Dols, president de la Sec-
ció Filològica de l’IEC. “El català aspira a ser 
una llengua completa. Hem de tenir una ma-
nera de parlar del món des de la nostra llen-
gua”, assenyalava el secretari de Política Lin-
güística, Francesc Xavier Vila.  

Un exemple de la importància de la norma-
tiva s’ha vist aquest any amb la modificació dels 
topònims ucraïnesos, que s’havien adaptat a 
partir de les formes de tradició russa. Quan va 
esclatar la guerra, els mitjans van començar a 
denominar a la manera ucraïnesa ciutats com 
Kíiv (i no Kíev), però l’IEC ja havia començat 
un procés de revisió dels topònims de l’Europa 
de l’Est i els ha corregit. S’han canviat llocs com 
el Donbàs (i no Donbass), Khàrkiv (i no 
Khàrkov) i Zaporíjia (i no Zaporíjjia).  

Alguns canvis que poden sorprendre: s’ha de 
dir Múnic (i no Munic) i Zúric (i no Zuric); són 
les muntanyes Rocoses (i no Rocalloses), i són 
els Carpats (i no els Càrpats). Seguint la grafia 
més pròxima a la llengua original, s’ha d’escriu-
re Chicago (i no Xicago), Shanghai (i no Xangai), 
Hawaii (i no Hawai), Cambodja (i no Cambotja) 
i Kenya (i no Kènia). Bombai admet Mumbai 
com a forma secundària i Pequín admet Beijing. 
Per cert, les piràmides ja no són de Gizeh sinó de 
Guiza. El criteri del Nomenclàtor mundial ha es-
tat mantenir la forma en què ja existia tradició 
en català, però en els casos que no n’hi havia 
s’han basat en la forma gràfica de la llengua ofi-
cial del país o a la versió romanitzada que oferei-
xen els països sense alfabet llatí.e

BARCELONA
LAURA SERRA
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Divendres, 16 de desembre del 2022 ÉS NOTÍCIA
Tot just quatre dies després de complir-se cinc anys de la intervenció del Museu de Lleida per al trasllat de l’art de 

Sixena, la pinacoteca va ‘celebrar’ ahir aquest trist aniversari amb l’estrena de dos taules gòtiques, del segle XV del 

Mestre de Vielha, acabades d’adquirir per la Diputació per 70.000 euros, que ja s’exhibeixen a l’exposició permanent.

El Museu de Lleida omple buits de 
Sixena estrenant dos taules gòtiques
Peces del segle XV del Mestre de Vielha, adquirides per la Diputació per 70.000 €

POLÍTICA CULTURAL PRESENTACIÓ

J.B.

❘ LLEIDA ❘ Ahir va ser una gran 
jornada per al Museu de Lleida. 
Es reflectia a les cares del direc-
tor, tècnics i conservadors de la 
pinacoteca. No s’estrena cada 
dia una obra d’art gòtica de la 
segona meitat del segle XV. I 
més després del trist aniversari, 
diumenge passat, quan es van 
complir cinc anys del polèmic 
trasllat de l’art de Sixena, amb 
entrada inclosa a l’edifici d’un 
comando de la Guàrdia Civil, 
en plena intervenció de la Ge-
neralitat en virtut de l’article 
155 de la Constitució. El record 
va sobrevolar a la presentació 
de dos taules dedicades a sant 
Damià i sant Sebastià, de gai-
rebé 2 metres d’alt, d’un retau-
le gòtic d’origen desconegut, 
adquirides per la diputació de 
Lleida per 70.000 euros a una 
família de Valls. Les dos peces 
ja lluen a les sales de l’art gòtic 
de l’exposició permanent del 
museu, remodelades la prima-
vera de l’any passat després de 
l’entrega a Aragó de l’art de Si-
xena i de Barbastre.

El director del Museu de Llei-
da, Josep Giralt, es va mostrar 
exultant al valorar la nova in-
corporació a la col·lecció, atri-
buïda al Mestre de Vielha. “Va 
ser un dels quatre grans artistes 
que van treballar a la zona de 
Lleida i la Franja al segle XV, 
amb Pere Garcia de Benavar-
ri, Jaume Ferrer i Pere Espa-
llargues”, va recordar Giralt. 
Aquestes dos taules completen 
d’aquesta manera la bona re-
presentació artística al museu 
d’aquest pòquer d’artistes gò-
tics. De fet, del Mestre de Viel-
ha, la pinacoteca només en con-
servava fins ara a les reserves 
la taula de sant Pere i Calvari, 
originària de Peralta de Alcofea 
i també en litigi (vegeu el des-
glossament de la dreta).

Giralt va destacar que “no 
sabem l’origen del retaule del 
qual formaven part aquestes 
dos taules, però el Mestre de 
Vielha va treballar fonamen-
talment per Ponent i la Franja. 
Esperem que aviat els investiga-
dors puguin posar nom a l’artis-
ta”. De fet, un dels especialistes 
de l’època, l’historiador de l’art 
lleidatà Alberto Velasco, apun-
ta que aquest pintor desconegut 
podria ser Bartomeu Garcia, fill 
de Pere Garcia de Benavarri. 

Giralt també va explicar que, 
abans de la presentació, les dos 
taules van ser objecte d’una 
restauració, que va incloure la 

Representants del Consorci i responsables del Museu de Lleida van presentar ahir les taules gòtiques.

MUSEU DE LLEIDA

neteja i conservació de la po-
licromia, al mateix laboratori 
del Museu sota la direcció de 
Núria Gilart.

Per la seua part, el president 
de la Diputació i un dels patrons 
del Consorci del Museu, Joan 
Talarn, van remarcar que la 
corporació provincial segui-
rà treballant per “fer créixer 
aquest equipament cultural, un 
referent a les terres de Lleida i 
de l’art en general”.

A l’acte de presentació de les 
dos peces també van ser pre-
sents el bisbe de Lleida, Salva-
dor Giménez; i el director dels 
serveis territorials de Cultura 
de la Generalitat a Lleida, Al-
bert Turull.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

n Amb la compra i cessió 
d’aquestes dos obres d’art 
gòtic, el president de la Di-
putació, Joan Talarn, va vo-
ler ahir “explicitar el nostre 
compromís amb el Museu de 
Lleida per convertir-lo en un 
referent de l’art i la cultura”. 

Sobretot, a través de dos 
peces que “ens expliquen com 
a territori històric de Lleida i 
la Franja, més enllà de fron-
teres administratives provin-
cials”, en al·lusió a l’autor, el 
Mestre de Vielha, un artista 
que va treballar per Ponent i 
tota la Franja. 

En aquest sentit, Talarn no 
es va oblidar del litigi de l’art 
amb Aragó. “Continuarem 
reclamant allò que és nostre, 

mai renunciarem”, va assegu-
rar un dels patrons del Con-
sorci del Museu de Lleida, 
amb referència a les obres que 
van sortir del Museu fa cinc 
anys en direcció al monestir 
de Sixena –des d’aleshores 
tancat al públic en diverses 
ocasions; ara ho està des de 
l’estiu–, on les peces es guar-
den als antics dormitoris d’un 
edifici en restauració. 

La reclamació del Museu i 
la Generalitat es troba a l’es-
pera d’una decisió del Tribu-
nal Constitucional. També va 
recordar el litigi pel centenar 
d’obres de la diòcesi de Bar-
bastre-Montsó, encara pen-
dent del recurs a l’Audiència 
d’Osca i que s’exhibeixen des 
de l’any passat, de forma pro-
visional, al Museu Diocesà de 
Barbastre.

D’altra banda, el bisbe de 
Lleida i el Museu tampoc obli-
den cap altre litigi latent: el 
frontal de Berbegal i la tau-
la de sant Pere i Calvari i la 
portada de l’església d’El Tor-
millo de Peralta de Alcofea, 
pendents de la reclamació del 
bisbat d’Osca.

LITIGI

“Continuarem reclamant allò que és nostre”

LLEIDA I LA FRANJA

“El Museu ens explica 

com a territori de Lleida i 

la Franja, més enllà de 

fronteres”, assegura Talarn

“Aquestes obres 
havien de ser a 
Lleida”, diuen els 
expropietaris

n La història d’aquestes 
dos taules gòtiques es perd 
en la dispersió de l’art pro-
vocada per la Guerra Ci-
vil. El que sí que se sap és 
que van aparèixer en una 
de les col·leccions priva-
des d’art més importants 
de Catalunya, la de l’em-
presària industrial del tèx-
til Tecla Sala (1886-1973). 
Va ser l’antiquari de Valls 
Enric Ribé el que va me-
diar perquè el seu cosí, el 
comerciant Josep Maria 
Domènech, les comprés 
fa dècades. Aquest va mo-
rir fa deu anys i els fills 
(dos dels quals, Albert i 
Josep Maria, van ser ahir 
al Museu) les han venut 
a la Diputació. Tots dos 
van explicar que “ens va 
impactar veure per tele-
visió la sortida de l’art de 
Sixena i, com que l’autor 
de les peces és el Mestre 
de Vielha, vam pensar 
que el Museu de Lleida 
seria el millor lloc per 
exhibir-les”. A més, “a 
Tarragona tampoc hi ha 
un museu d’aquestes ca-
racterístiques”, van afegir.
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Un capellà borratxo té un accident: 'La
culpa és del vi de la missa'
Un capellà ha estat detingut a València per donar positiu en alcoholèmia quan circulava amb el
seu vehicle. El sacerdot va xocar contra dos vehicles que estaven aparcats. Quan la policia va
arribar al lloc dels fets van poder apreciar que el capellà havia begut. L’home va justificar que
era culpa del vi que havia begut durant la missa.

Els efectius policials van procedir a realitzar-li la prova d’alcoholèmia, l’home va superar la taxa
permesa, però en cap cas va superar els 0,40 mil·ligrams d’alcohol que és el màxim fixat entre
una infracció administrativa i un delicte contra la seguretat viària.

Per aquests fets, el capellà va quedar denunciat amb una sanció econòmica i la pèrdua de
quatre punts del carnet de conduir.

https://laciutat.cat/espanya/un-capella-borratxo-te-un-accident-la-culpa-es-del-vi-de-la-missa
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Els matins - "Si ens peguen és perquè ens
ho mereixem". Els sermons masclistes i
homòfobs del mossèn d'Albalat dels
Tarongers
15/12/2022

Ara fa uns dies, els sermons del capellà del poble valencià d'Albalat dels Tarongers van
indignar els feligresos. Durant les seves homilies feia discursos homòfobs i xenòfobs, i atacava
les dones i altres col·lectius vulnerables. Algunes persones van deixar d'anar a missa i
l'Ajuntament del municipi ja ha reprovat el religiós.

https://ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/si-ens-peguen-es-perque-ens-ho-mereixem-els-sermons-masclistes-i-homofobs-del-mossen-dalbalat-dels-tarongers/video/6192362/
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Quines propietats medicinals tenen les
plantes que posem al pessebre? - TV3
Quan arriba Nadal i toca muntar el pessebre hem de tenir present que no tot ha de ser suro i molsa
per guarnir-lo. Des de fa segles hi ha hagut plantes que es troben fàcilment en molt patis i al rebost,
i que per familiaritat han passat a formar part de la decoració en festes.

Un tret molt important d'aquestes les plantes és que totes tenen propietats remeieres.

La tradició del pessebre arriba ara als 800 anys. És una invenció atribuïda el 1223 a Francesc
d'Assís, un sant que no per casualitat està considerat el patró del pessebre i de l'ecologia. Des del
principi, les escenes del naixement i les plantes han estan íntimament relacionades.

Fra Valentí Serra, de Manresa, acaba de publicar "Entrem dins del pessebre", i també és autor del
tractat "Tornar als remeis de sempre". Dos llibres, entre la trentena que ha escrit, que agermanen
dues passions d'allò més doctes.

L'hem visitat al convent dels Caputxins de Sarrià, a Barcelona, i ens ha fet cinc cèntims de les
principals plantes que uneixen les dues facetes que ens interessen: tenen propietats medicinals i
s'han utilitzat tradicionalment per decorar pessebres.

 

 

 

Avet

És una de les més conegudes i emblemàtiques. Amb una gran simbologia, és l'arbre sant, signe

https://www.ccma.cat/tv3/tot-es-mou/remeis-naturals-amb-les-herbes-del-pessebre/noticia/3201583/
https://edicionsmorera.com/producto/entrem-dins-del-pessebre/
https://edicionsmorera.com/producto/tornar-als-remeis-sempre/


d'immortalitat. Se'n fa la trementina (oli d'avet) per fer ungüents per al reuma i per cicatritzar ferides.
També se'n fa una mel balsàmica per al mal de gola i de coll. Amb els caps de brot se'n pot fer un
xarop que ajuda a liquar les mucositats i dilata els bronquis. A l'edat mitjana se'n feia cervesa
amarga, servida calenta per vigoritzar l'organisme.

 

 

 

 

Boix mascle

L'arrel és un dels ingredients del xarop de les cinc arrels, amb funcions aperitives. Se'n treuen
ungüents per als problemes circulatoris menors i les hemorroides. A més, és el raticida més antic,
per les punxes que té la fulla: s'embolicava amb els aliments al rebost per foragitar les rates i els
ratolins.

 



 

 

Farigola

També coneguda com a timó. Se suposa que és el primer que va trepitjar Jesús després de néixer i
l'últim abans de pujar a la creu, per això és tan tradicional de Nadal com de Divendres Sant.
Perfuma i és un aromatitzant molt valorat en gastronomia.

 



 

 

Murtra

Planta balsàmica de la família de l'eucaliptus. És el millor xarop natural que hi ha contra les
mucositats. I ha estat tan bona a la farmàcia com a la cuina: sovint substituïa el clau per fer la carn
més gustosa i digerible. A Itàlia se'n fa un licor digestiu, el mirtil. Té utilitats decoratives des de molt
abans del pessebre: els antics romans ja la posaven als altars domèstics.

 

Compte amb el caganer!

A més d'herbes, que més hi ha d'haver d'imprescindible en un pessebre? Esclar, les figures. Per fra
Valentí, només n'hi ha cinc d'imprescindibles: Jesús, Maria i Josep, acompanyats pel bou i la mula.
La resta ja va a gustos de cadascú. I potser que no abusem gaire del caganer:

"És una tradició tardana. Diuen que simbolitza la finitud humana i la fertilització de la
terra, però actualment se li ha posat massa èmfasi, quan, la seva posició original era en
un racó apartat de l'escena, sense protagonisme. És una figura una mica massa
grollera."

 

Per fra Valentí, no hi ha excusa per no tenir un bon pessebre muntat a casa. Només ens calen les
figures i unes quantes herbes que, seguint els seus consells, de seguida s'hi adapten com a
decoració ideal.
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Cáritas llama a "no mirar para otro lado"
ante el aumento de jóvenes que se han
"acostumbrado a vivir en la calle"
PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

El director de Cáritas de Pamplona-Tudela, Ángel Iriarte, ha remarcado que "no podemos nadie
mirar para otro lado" ante el aumento de personas jóvenes que "se están acostumbrando a vivir
en la calle". Un "verdadero problema en la sociedad" que se está "cronificando", ha dicho.

"Vivir mucho tiempo en la calle va acostumbrando a las personas a un estilo de vida que cada
vez los aleja más de la posibilidad de reincorporarse con una cierta normalidad a la sociedad",
ha advertido en una rueda de prensa en la que ha presentado los datos de atención de la
entidad correspondientes al 2022.

Un año en el que, ha apuntado, se está comenzando a recuperar las cifras prepandémicas (en la
que se produjo un descenso de atenciones del 20%), registrando un total de 5.404 personas
atendidas, un incremento del 14,18%, y 13.202 personas beneficiadas (19,76% más).
Igualmente, se ha "disparado" el número de personas que acuden por primera vez, 1.558
personas, un 56,11% más, que está relacionado; en parte, con un incremento del 40,83% de las
atenciones en el servicio de inmigración debido a la apertura de las fronteras tras la pandemia.

Entre las cifras correspondientes al presente año, ha destacado el incremento de personas
atendidas en el Centro San Miguel, espacio de la entidad para personas sin hogar "donde va la
gente más rota que tenemos en Pamplona y alrededores". En 2022 ha albergado a 459
personas, un 53% más respecto al año anterior pero que duplica la cifra registrada en 2019,
antes de la pandemia, cuando se atendieron a 217 personas.

Además, el 35% de estas personas no tiene ningún tipo de ingreso, mismo porcentaje (185
personas) con edades por debajo de los 25 años, un 20% de origen español y el resto
extranjero, un 48% de origen africano y, en especial, de la zona del Magreb. Asimismo, Iriarte ha
llamado la atención ante un "fenómeno nuevo" al constatar la procedencia de estos jóvenes de
otros países europeos, principalmente Italia, Francia y Alemania. "Tendrá mucho que ver con la
posibilidad de obtener papeles" pero "no tenemos la seguridad", ha opinado.

Según ha explicado, parte de estos jóvenes sin hogar proceden de centros de menores, de los
que han tenido que salir tras cumplir los 18 años, muchos de los cuales han acabado en esos
centros por problemas por familias desestructuradas. Otra impresión que tiene Iriarte, ha
apuntado, es que parte de estas personas "vienen del mundo de la adopción" y "no se han
integrado".

Preguntado por las medidas para solventar esta realidad, el director de Cáritas de Pamplona-
Tudela ha llamado a hacer una "mirada técnica" a esta problemática y a implementar los
recursos necesarios en materia de vivienda y para una formación para el empleo "que tengan
salida", mirando a los trabajos que serán necesarios en los próximos 15 años.

A ello se une que "chocamos con todo el problema eterno de los papeles". "Nos está llegando

https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20221215/8645978/caritas-llama-mirar-lado-aumento-jovenes-han-acostumbrado-vivir-calle.html


gente formada y los tenemos cuatro años esperando para convalidar unos estudios y mientras
pagando rentas garantizadas", ha criticado Iriarte. PROBLEMA "CRONIFICADO" EN LA
VIVIENDA

Ángel Iriarte ha resaltado que se han ido "agravando" una serie de problemas que "se han
cronificado" y a los que no se encuentran solución, en especial en materia de vivienda.

Por ello, ha llamado a los grupos políticos a que "se dejen de batallitas que no importan a nadie"
y que "se sienten de una vez en la mesa y entre todos acuerden un plan de vivienda a 10, 25 o
50 años". "Si cada vez que llega un consejero o consejera, si cada vez que llega un gobierno u
otro, empiezan de cero a hacer planes, no hay un plan de vivienda nunca. No se soluciona el
problema de la vivienda jamás", ha recalcado.

Otro de los problemas detectados se deriva del incremento de la inflación que está afectando
"terriblemente" a la gente que "está débil económicamente". Algo que no afecta "sólo a
personas excluidas" sino también a personas mayores que "tienen que decidir si comen o
ponen la estufa". "Hay que volver a decir a nuestros políticos que tenemos un problema terrible
en esta sociedad con muchísima gente", ha manifestado.

Finalmente, ha llamado la atención ante el problema "enquistado" de la salud mental, agravada
en la pandemia y que afecta especialmente a las personas más vulnerables y "de forma
alarmante" a los más jóvenes. "Seguimos con una atención muy débil a la salud mental, toda
persona excluida tarde o temprano tiene problemas mentales" por lo que "hace falta
presupuesto, personal, infraestructuras".
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Aumenta la "intensidad" de la exclusión:
Cáritas atiende un 15% menos de personas
pero con mayor cuantía
Cáritas llama a los riojanos a compartir la alegría de amar a los demás

LOGROÑO, 15 (EUROPA PRESS)

El director de Cáritas La Rioja, Fernando Beltrán, ha señalado hoy que ha aumentado la
"intensidad" de la exclusión. Así, pese a haber descendido un quince por ciento el número de
personas atendidas respecto a 2019, ha aumentado la cuantía destinada a paliar su situación.

Cáritas La Rioja está percibiendo los estragos de la crisis nacional e internacional en la región.
Del 1 de enero al 31 octubre de 2019, la entidad destinó 231.486 euros a ayudas directas para
cubrir bienes y servicios de primera necesidad. En el mismo período de 2022, ha dedicado
232.904 euros a estos fines.

"La cifra llama la atención porque este año hemos atendido a un quince por ciento menos de
personas y, sin embargo, la cuantía destinada a ayudas ha crecido porque sus necesidades son
mayores y exigen un mayor esfuerzo por parte de nuestra entidad. Esto demuestra que la
intensidad de la exclusión ha aumentado", ha explicado Beltrán.

Por ello, en la presentación de la campaña navideña 'Solo el amor lo ilumina todo' el
responsable de la entidad social ha invitado a los riojanos "a ser generosos con todas esas
personas que luchan por intentar recuperar su lugar en la sociedad en unos tiempos
especialmente difíciles y complejos".

De los 232.904 euros entregados este año, una parte importante se ha destinado a ayudar a las
familias a hacer frente a gastos relativos a la vivienda.

"En el mencionado periodo de 2019 dedicamos 49.286 euros a este fin y, en las mismas fechas
de 2022, 77.300 euros. Esto supone un incremento del 57 por ciento. Además, la partida de
suministros se ha incrementado un 12,5 por ciento, pasando de 36.493 euros a 41.056 euros",
ha destacado el director de Cáritas La Rioja.

Asimismo, del 1 de enero al 31 de octubre, la ayuda de Cáritas La Rioja ha beneficiado de forma
directa a 2.594 personas y de forma indirecta, a 6.157, fundamentalmente núcleos familiares sin
ingresos en situación de grave exclusión, precariedad y empobrecimiento.

"La mayoría son familias con hijos y las familias monoparentales han aumentado en un diez por
ciento", ha aportado. Por otro lado, el porcentaje de personas en situación irregular es del veinte
por ciento, como en 2019.

En 2020 y 2021, durante la pandemia, esta cifra se disparó hasta el cincuenta por ciento ya que
estas personas no podían trabajar en la economía sumergida y no disponían de ayudas, ha
detallado.

El director también ha subrayado que, además de proporcionar ayudas directas, la entidad

https://www.lavanguardia.com/local/la-rioja/20221215/8646183/aumenta-intensidad-exclusion-caritas-atiende-15-personas-mayor-cuantia.html


desarrolla programas de inclusión que mejoran la vida de las personas.

Destacan, entre otros proyectos significativos, los programas de formación y empleo; el
programa de vivienda, con el que cedemos alojamiento temporal a familias; y el Centro
Educativo de Orientación y Seguimiento para la Inclusión Comunitaria, dirigido especialmente a
población reclusa y exreclusa, ha indicado.

Para poder realizar toda esta labor, en este periodo Cáritas ha invertido 978.607 euros. Para
financiarlos, el origen de los recursos ha sido el siguiente: 187.954 euros (19 por ciento)
proceden de subvenciones; 370.849 euros (38 por ciento), de las donaciones de los ciudadanos;
y el resto, 419.803 euros (43 por ciento) los han extraído de sus fondos propios.

Así, los ingresos actualmente no cubren los gastos, siendo, además, la brecha muy importante.
Cáritas debe seguir ayudando a muchas personas, pero también necesitamos ser sostenibles.
Por eso es vital la generosidad de los socios y donantes. "Necesitamos vuestra ayuda para
seguir ayudando", ha aseverado.

Para canalizar la solidaridad de quienes desean contribuir al sostenimiento de estas ayudas,
Cáritas La Rioja cuenta con una página web (www.caritaslarioja.org/navidad). En ella hay una
pasarela para realizar donaciones a través de internet y, además, se detallan los números de las
cuentas bancarias y el código Bizum (adjuntos al final de este documento). SOLO EL AMOR LO
ILUMINA TODO

En su trabajo cotidiano, Cáritas La Rioja es testigo directo de las heridas que van dejando en
buena parte de la población estos tiempos difíciles.

Las guerras, las olas migratorias entre países y las secuelas de la pandemia conviven con otras
sombras no menos violentas y cercanas, como el empleo precario, la exclusión social que
sufren uno de cada tres jóvenes, la escasez de vivienda accesible para quienes tienen menos
recursos o los problemas de salud mental y la soledad que se van enquistando en calles y
hogares.

"En Caritas sabemos que cada informe que realizamos, cada cifra o cada dato, cuenta la historia
de personas reales con voz y alma, personas que luchan por recuperar su dignidad y sus
derechos. Los informes son señales en el camino que nos permiten ver la realidad, para
interpretarla y discernir qué hacer con ella", ha asegurado María Morales, responsable de
Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas La Rioja.

A través de la campaña de Navidad, Cáritas invita a toda la sociedad a "tomar conciencia de
que el Amor que compartimos con otras personas nos iguala como humanidad, nos convierte en
una gran familia y nos llama a disfrutar del bien común que aspira a encarnarse en el pleno
acceso de todas las personas a los derechos humanos".

"Esta Navidad queremos llevar luz y que nos sintamos portadores de luz, responsables y
comprometidos con el significado de la Navidad, el nacimiento de la vida en cada persona, con
los que menos tienen, con los que se sienten solos y tristes", ha destacado María Morales.
CÓMO COLABORAR

La responsable de Comunicación Cristiana de Bienes ha recordado que la Campaña de
Navidad es, junto a la del Día de Caridad (Corpus Christi), una de las dos ocasiones del año en
las que Cáritas lanza a toda la sociedad una invitación expresa a la colaboración económica



para sostener su labor de lucha contra la pobreza.

"La colaboración privada es uno de los pilares que permiten a Cáritas desarrollar su misión y
ofrecer oportunidades de vida digna a millones de personas en situación de vulnerabilidad
dentro y fuera de nuestro país", ha resaltado.

Todos aquellos que quieran colaborar pueden acercarse hasta la sede de Cáritas La Rioja
(Marqués de San Nicolas, 35. Logroño) en horario de mañana o realizar su aportación en
Ibercaja: ES75 2085 5652 80 0300185590; BBVA: ES73 0182 3500 27 0208504757; Santander:
ES92 0049 6684 11 2016066324; y La Caixa: ES30 2100 5571 91 2200197433

También existe la posibilidad de realizar una donación en el cepillo digital instalado en el
hipermercado Alcampo (primera entrada) o a través del teléfono móvil con Bizum (código
02121).
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Los programas sociales de Fundación
Naturgy y Cáritas superan los 31.000
beneficiarios
MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

Fundación Naturgy y Cáritas Española han renovado la colaboración que ha permitido atender a
más de 31.000 personas vulnerables en materia energética durante los últimos cinco años.

Según informó la compañía energética, en virtud de este nuevo acuerdo, Fundación Naturgy
mantendrá su aportación de recursos para seguir realizando rehabilitaciones energéticas en las
viviendas de familias vulnerables, con el fin de mejorar su eficiencia y ayudarles a ahorrar en
sus facturas de suministros.

Asimismo, a través de su Escuela de Energía, mantendrá el asesoramiento y formación
energética a profesionales de la entidad y a familias vulnerables atendidas por Cáritas.

La colaboración continuada en los últimos cuatro años ha permitido a Cáritas gestionar la
rehabilitación de más de un millar de viviendas de familias vulnerables y otras soluciones
habitacionales de la entidad, que se han beneficiado de una mejora de la eficiencia energética
de sus pisos y de ahorros en el gasto de los suministros. Estas actuaciones se realizan gracias
al Fondo Solidario de Rehabilitación Energética de Fundación Naturgy.

Por otro lado, este año, Fundación Naturgy ha impulsado con Cáritas dos nuevos proyectos de
innovación social en Torrent (Valencia) y en Cuenca, que se suman al puesto en marcha en
2020 en el edificio de Cáritas de Ávila.

Estas iniciativas consisten en la instalación de placas solares en edificios de la propia
organización social donde residen personas vulnerables. Este ahorro permite a la organización
optimizar sus recursos en beneficio de las personas que acompaña y se consigue incorporar al
ámbito laboral a colectivos vulnerables, con la contratación de profesionales para realizar estas
instalaciones.
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derechos reservados. Queda prohibida la distribución y la comunicación pública por terceros
mediante cualquier vía o soporte.
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La Pietat de Vic acull el primer mercat de
segona mà de la ciutat
Des d'aquest dijous 14 de desembre i fins al 5 de gener, l'església barroca de la Pietat de Vic
serà l'escenari de

la primera botiga temporal d'articles de segona mà de la ciutat.

Es tracta del

Mercat Social de Reutilització Ressó

, una iniciativa que neix de l'

Associació Tapís

, la

Fundació Areté

, l'

Associació Ashes

, la

Fundació Trueta

i la cooperativa

La fera Ferotge

, cinc entitats compromeses amb l'

economia social

de la ciutat. Aquest projecte, que també compta amb el suport de la

Mancomunitat la Plana

i de

Creacció

, és una de les novetats d'enguany per a

la campanya de Nadal de Vic

. 

Les parades que es podran trobar a la Pietat oferiran

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/69289/pietat-vic-acull-primer-mercat-segona-ma-ciutat
https://www.tapis.cat/
http://arete.osonament.cat/
https://ashes.cat/
https://trueta.cat/
https://www.laferaferotge.cat/
https://www.mancoplana.cat/
https://www.creaccio.cat/
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/69236?&passaact=eb40729b847f0c72a2edf1bfacfa1502&renovaportada=1


tota mena d'objectes de segona mà

com llibres, parament de la llar, decoració per la casa, roba, complements i productes infantils,
d'entre altres. Allarga la usabilitat i donar una segona vida als objectes és el propòsit de Ressó,
que aposta pel

consum sostenible, l'economia circular i la conscienciació mediambiental.

En aquesta línia, en declaracions a l'

ACN

, Jordi Codina, d'Areté, explica que aposten per

"evitar la generació de residus"

i assenyala que "moltes vegades tenim objectes a casa dels quals ens en volem desfer, però
que encara tenen utilitzat, i la reutilització sempre és una opció molt millor abans que portar-los a
la deixalleria o abandonar-ho al carrer".

En el mercat social de reutilització s'hi troben parades de les cinc entitats que l'organitzen, les
quals aporten materials que habitualment ja venen a les botigues que tenen a la ciutat. En
aquesta ocasió, però, han fet

una selecció d'articles

que poden tenir sortida durant les festes nadalenques.

Trini Molist, de l'

Associació Tapís

, subratlla que "és moment de començar a promoure aquest tipus de consum" i afegeix que
"antigament, s'havia associat els objectes de segona mà a productes de baixa qualitat, tot i que
això està canviant". En altres llocs, com a l'àrea metropolitana de Barcelona o a molts països
europeus està més estesa

la compra d'articles de segona mà

, una tendència que cada vegada està més generalitzada, sobretot per la

conscienciació ambiental i social

.

El

Ressó

també serà sinònim de

cultura



, i s'han programat activitats paral·leles al mercat, com una cantada de nadales, l'actuació de
jazz de Philippe Colom Swing, el saxo de Pep Poblet o tallers de reparació de bicicletes
ocostura creativa o pintura.

 

Al mercat Ressó situat a la Pietat de Vic també si poden trobar joguines de segona mà. Foto:
ACN

 

Un espai singular

L'

església barroca de la Pietat de Vic

és l'espai que acull el projecte, una elecció pensada per donar un aire singular a una

iniciativa innovadora

. En aquesta línia, Molist explica que "la proposta de fer-ho aquí encaixa molt, sobretot pel
contrast entre allò antic i allò modern, que també hi ha en els nostres productes".

Donar continuïtat al projecte

Des de l'organització assenyalen que, si la proposta té èxit, les entitats es plategen instal·lar el
projecte en

un espai permanent

de la ciutat de Vic, sigui en una botiga o en un centre comercial amb una àmplia gamma de
productes reutilitzats.

Aquesta proposta estaria en sintonia amb un dels objectius principals de les entitats que han



treballat la proposta, que és la de la

inserció laboral de persones vulnerables o en risc d'exclusió social.
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L'IQS celebra els seus 110 anys
d'emprenedoria amb una exposició
“magistral” | Catalunya Religió
IQS "Quina és la fórmula magistral de l'emprenedoria?". Aquesta és la pregunta a la qual ha
volgut donar resposta l'Institut Químic de Sarrià (IQS) amb una exposició oberta al públic fins a
març per fer valdre els 110 anys d'emprenedoria de la institució universitària. L'exposició 'La
fórmula magistral de l'emprenedoria: 110 anys d'emprenedoria' visualitza els valors necessaris
per trobar la fórmula perfecta per emprendre.

“Des de 1916, IQS ha estat centre universitari de referència, i entre l'alumnat, la creació de noves
empreses ha estat una constant”, assegura l'Ignitier d’IQS Tech Factory Jordi Arbusà. En els
últims vint anys, la creació de noves empreses per part de persones graduades d'IQS ha estat
exponencial, i en disciplines més diverses per les 24 titulacions que imparteix. Tot i això, durant
la segona meitat de s. XX el centre universitari ja va contribuir clarament a posicionar la potent
indústria química i farmacèutica catalana a tot el món.

En la mateixa línia s'expressa la Manager d'IQS Tech Factory Roser Grau: “És un fet
que l'esperit emprenedor forma part de l'ADN de la institució universitària des de la seva
creació i l'exposició així ho demostra". Grau parla de la manera com s'ha format des de l'IQS: "La
clau resideix en fer de cada alumne una persona altament proactiva.”

La mitjana d'ingressos per empresa emergent IQS és de 2,3 M€

L'estudi de les 400 iniciatives empresarials mostra que actualment passen menys anys des de la
graduació de l'emprenedor a la creació de la seva primera empresa: “gairebé el 40% de les
iniciatives establertes en el s. XXI s'han creat entre l'any de graduació i els cinc posteriors,
rebaixant la mitjana de 12 a 10 anys”, afirma Arbusà.

Quant a la radiografia de les empreses generades per membres d'IQS, la grandària de l'empresa
ha crescut en l'última època, on el 46% té més de 50 persones en plantilla, amb una mitjana de
15 professionals per empresa.

La mitjana d'ingressos per empresa emergent IQS és de 2,3 M€; han augmentat
significativament les MedTech tant en sector devices com en sector pharma i tota empresa
relacionada amb les TIC, en detriment de les empreses de compravenda i distribució.

En aquest sentit, Grau explica que un element diferenciador clau del centre universitari i d'IQS
Tech Factory, enfront d'altres unitats d'emprenedoria, és disposar de talent procedent de les
dues schools d'IQS: Engineering i Management: “La nostra voluntat és fomentar encara més la
creació de ‘projectes mixtos’ on es combini el management i la innovació tecnològica entre
l'alumnat”.

Innovació i emprenedoria, l'aposta d'IQS per a l'èxit professional

La mostra s'estructura a través d'un enginyós símil entre la química i l'emprenedoria. Des de
l'IQS expliquen que "l'iniciador en una reacció química seria l'impuls inicial que necessita una

https://www.catalunyareligio.cat/ca/iqs-celebra-seus-110-anys-emprenedoria-exposicio
https://www.iqs.edu/ca/noticia/iqs-celebra-els-seus-110-anys-demprenedoria-amb-una-exposicio-magistral
https://www.iqs.edu/ca/campus/iqs-tech-factory


persona emprenedora per a posar en marxa el projecte empresarial". "Els acceleradors químics
vindrien a ser les persones, no sols de la iniciativa emprenedora, sinó també les que estan
relacionades de manera directa o indirecta" concreten des de la institució. I, finalment, també
diuen des de l'Institut: "els reactius químics serien, seguint amb la comparativa, els paràmetres
clau en el desenvolupament de l'activitat a l'empresa".

La secció 'Temps' mostra l'evolució dels projectes emprenedors d'IQS i com han sabut aprofitar
les oportunitats segons el context socioeconòmic. Ja sigui l'inici de la democràcia després de la
dictadura, o els anys previs a esdeveniments esportius com el Mundial de Futbol o els Jocs
Olímpics de Barcelona 1992.

"Les iniciatives formen part de l'objectiu actual d'IQS Tech Factory: continuar detectant tot el
talent IQS"

El públic visitant pot interactuar amb l'exposició a través d'una dinàmica on indicar el grau de
prioritat dels criteris d'innovació, retorn econòmic, sostenibilitat i impacte social, a l'hora de crear
una empresa.

En el marc de la inauguració de l'exhibició s'ha celebrat una IQS Tech Factory
Talk sobre NNERGIX. Aquesta empresa emergent va ser creada per l'antic alumne d'Enginyeria
Industrial Ramon Molera, qui va exposar en primera persona com és el cercle complet d'un
emprenedor: des de la idea fins a la venda de l'empresa.

"Aquestes iniciatives formen part de l'objectiu actual d'IQS Tech Factory: continuar detectant tot
el talent IQS, a més de ser la plataforma ideal perquè puguin fer realitat el seu projecte”,
resumeix Grau.

L'exposició ha estat realitzada gràcies a la Tesi Doctoral de la doctora Núria Vallmitjana, l'equip
de Tech Factory, Domestic Data Streamers i AIQS Alumni. A més d'estar comissariada per
Biblioteca, Campus Life i el departament de Comunicació i Màrqueting d'IQS.
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EL TEMA NOU9EL

“Fa quaranta anys que no 
faig sobretaula al dinar de 
Nadal per anar al pessebre”

Martorelles

A.L. 

Per la Mercè López fa anys 
que el dia de Nadal i Sant 
Esteve són diferents als de 
la majoria. No hi ha sobre·
taula, ni becaina ni pel·
lícula. Fa ni més ni menys 
que 40 anys que cada 25 de 
desembre manté la tradi·
ció del pessebre vivent a 
Martorelles. Es va estrenar 
quan tenia 10 anys i ara ha 
traspassat la tradició a les 
seves filles.

La Mercè va començar 
quan formava part de la 
joventut sardanista, qui 
organitza aquest pessebre. 
Va començar com a dimoni 
quan el pessebre es combi·

nava amb la història dels 
pastorets i des de llavors ha 
passat pel Palau d’Herodes, 
l’anunciació dels pastors i el 
Mercat. Aquí és on la troba·
reu enguany, en la seva esce·
na preferida. “Sempre em 
poso a la porta del mercat 
per poder saludar tothom i 
llavors ja vaig a l’escena on 
faci falta”, explica.

Martorelles va ser un dels 
primers municipis a fer un 
pessebre vivent d’època 
romana, amb tot de detalls 
i força interactiu amb el 
públic. “Cada passi té algun 
detall diferent en el qual 
fixar·te. Porto molts anys 
i mai se’m fa monòton, la 
veritat és que vas d’un cos·
tat a l’altre i la sensació és 

Prop d’un miler de 
persones participen 
als pessebres vivents 
del Vallès Oriental
Vuit municipis mantenen aquesta tradició

Les Franqueses del Vallès

Andrea Lizana
El Nadal és ple de tradicions, 
moltes de les quals familiars, 
però també de comunitat. 
Tradicions que apleguen 
pobles sencers com és el cas 
dels pessebres vivents.

Una quarantena de muni·
cipis arreu de Catalunya 
es transformen aquests 
dies en teatres a l’aire lliu·
re per recrear les escenes 
del naixement de Jesús de 
Natzaret i la vida quotidi·
ana del nostre territori fa 
segles. Al Vallès Oriental, 
són vuit els municipis que 
mantenen o han recuperat 
aquesta tradició. Sant Fost de 
Campsentelles, Martorelles, 
Corró d’Avall, La Torreta, 
Sta. Maria de Palautordera, 
Riells, Vallgorguina i Cal·
des de Montbui. Enguany 
mobilitzaran un total de 968 
persones entre figurants i 
altres col·laboradors. Prop 
d’un miler de persones que 
van dels pocs mesos de vida a 
90 anys.

Són veïnes, amigues, famí·
lies senceres i altres persones 
que no volen deixar perdre 
les tradicions. Són pares que 
arrosseguen els fills, fills que 
arrosseguen pares i avis, i 
amics que arrosseguen altres 
amics; i d’aquesta manera hi 
ha pessebres com el de Sant 
Fost de Campsentelles, que 
arriba enguany a la seva 56a 
edició.

Aquest mateix afany ha fet 
que s’hagin recuperat pesse·
bres com el de Palautordera 
fa dos anys gràcies a la colla 

de gitanes o fa cinc anys el 
de Riells gràcies a un veí que 
volia recuperar la tradició 
que feia amb el seu avi. Una 
tradició de caire religiós que 
no ha perdut la seva essència 
però que alhora s’ha anat 
renovant i que ara té un sen·
tit en la cultura popular i no 
tant en la religió en molts 
dels participants. És el fer 
poble el que manté persones 
durant dècades i continua 
atraient petits i joves.

Els pessebres vivents són 
un element cohesionador 
al territori. Durant dies es 
genera un espai compartit 
entre persones que habitu·
alment no interactuen i el 
voluntarisme crea un ambi·
ent cooperatiu i d’il·lusió.

Tant és així, que en molts 
dels pessebres la partici·
pació traspassa els límits 
del municipi i en nuclis 
tan petits com La Torreta 
a la Roca del Vallès, cada 
any apleguen prop de 300 
persones participants, i en 
pessebres com el de Corró 
d’Avall o Palautordera fins i 
tot hi ha entitats del Mares·
me col·laborant·hi. Aquesta 
tradició, lluny de perdre’s, 
continua guanyant adeptes 
any rere any.

La tradició 
del pessebre 
vivent ajuda 

a cohesionar els 
veïns als pobles
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Preparatius del pessebre vivent de Corró d’Avall, aquesta setmana

“Vaig enredar els pares 
i avis a participar-hi 
i encara seguim”

La Mireia acompanyada del seu pare, en Joan Carles 

Les Franqueses del Vallès

A.L.

La Mireia Carles es tornarà 
a penjar les ales d’àngel 
després de quatre anys. Va 
començar a participar en el 
pessebre vivent de Corró 
d’Avall fa 20 anys, quan va 
fer la comunió i per motius 
laborals ha hagut de parar 
un temps, però tan aviat 
com ha pogut, hi ha tornat.
En el seu cas, ella ha estat 
qui ha iniciat la tradició 
familiar i hi va implicar els 
seus pares i els seus avis. 
“Vaig començar a la filadora 
amb l’àvia i allà em va ense·
nyar a fer mitja. Després 
vaig estar uns anys fent 
d’ajudant de ferrer amb el 

meu avi”, explica. Ara la tro·
bareu a l’escena de l’anunci·
ació fent d’àngel, una escena 
molt especial per a ella. “És 
una escena amb música en 
directe en la qual es genera 
un ambient d’emoció molt 
bonic”, reconeix Carles. 
Viure·ho amb la seva família 
–ara només amb els pares– 
ho fa encara més especial, 
tot i que afirma que es 
genera molt caliu amb tots 
els participants, que sumen 
ja més de 130 persones. “Et 
trobes amics i altra gent 
del poble i et sents part de 
la tradició. Ara per mi ja 
no és tant el sentit religiós 
d’aquestes dates, sinó el fet 
tradicional i el compartir”, 
explica.

Cinc propostes diferents a la 
comarca aquest cap de setmana
Granollers

EL 9 NOU
El Vallès Oriental compta 
amb vuit pessebres vivents, 
alguns ja han començat i la 
majoria tindran el tret de 
sortida aquest cap de set·
mana. A Sant Fost s’hi troba 
el pessebre vivent amb més 
efectes especials i el més 
antic del Vallès. Un total de 
28 escenes que es represen·
taran el 17, 18, 25 i 26 de 

desembre i l’1, 6 i 8 de gener. 
Martorelles celebrarà la seva 
45a edició els dies 18, 25 i 26 
de desembre i també l’1 de 
gener. Un pessebre clàssic 
d’època hebrea i romana amb 
un quilòmetre de recorregut 
pel bosc. També us podreu 
deixar sorprendre pels 
pessebres de La Torreta o 
Corró d’Avall, que apleguen 
centenars de figurants. La 
Torreta celebra la seva 27a 
edició amb escenes renova·

des i a Corró d’Avall es viurà 
la 24a edició acompanyats de 
música en directe al bosc del 
voltant de l’Església. Ambdós 
es podran visitar el 17 i 18 
de desembre. Palautordera 
viurà la 2a edició del seu 
pessebre aquest dissabte a la 
tarda amb el Cor de Cambra. 
A Caldes de Montbui, en 
canvi, només es podrà veure 
la proposta de pessebre de la 
Parròquia i el 24 de desem·
bre a les 5 de la tarda.

Divendres, 16 de desembre de 20222 NADAL AL VALLÈS ORIENTAL

La Mercè prepara les hortalisses per l’escena del mercat.
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Dues-centes persones porten el pessebre a l’església de Sant Julià de
Coaner - Regió7

Dues-centes persones porten el pessebre a l’església de Sant Julià de Coaner | ARXIU PARTICULAR

L’església de Sant Julià de Coaner ja té el seu pessebre. En un dels primers actes nadalencs de l’àmbit del Mig Cardener s’hi va fer aquesta portada, una
petita tradició que fa dècades que se celebra. Van ser unes dues-centes persones les que van pujar a Coaner a peu, en bicicleta o en cotxe. Hi hagué
esmorzar a base de brou calent, torrades, botifarrada i porrons de vi. Es van cantar nadales amb l’acompanyament dels integrants de les corals surienques
La Llanterna i Sorissons. També es van poder visitar les pintures que s’estan restaurant al sotacor de l’església. L’organització de l’activitat va anar a càrrec
de l’associació Amics de Coaner i el Centre Excursionista de Súria.

https://www.regio7.cat/societat/vida-social/2022/12/16/dues-centes-persones-porten-pessebre-80023897.html
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Un grup d’amics 
a l’antic parc 
de l’Estació 
de Granollers
Granollers

En aquesta imatge de 
Francesc Gurgui s’hi pot 
veure un grup d’amics, 
dos homes i cinc dones, a 
l’antic parc de l’Estació de 
Granollers. No se sap qui 
són ni quan es va captar 
l’imatge. És una de les 
fotografies que es conser-
ven a l’Arxiu Municipal de 
Granollers i de les quals 
no hi ha prou informació 
per identificar-les. Si tenen 
dades d’aquesta imatge 
poden posar-se en contacte 
amb l’Arxiu Municipal de 
Granollers per correu elec-
trònic a arxiufotografic@
granollers.cat o als telèfons 
93 861 19 08 i 93 842 67 37.FR
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Entitats 
porten 
pessebres 
a cims 
vallesans

Granollers

EL 9 NOU

Entitats vallesanes complei-
xen, aquests dies, amb la 
tradició de portar un pesse-
bre a dalt d’un cim. El Club 
Muntanyenc de Mollet ja ho 
ha fet i, aquest any, ha esco-
llit el Puig Giró, que és als 
cingles de Bertí. S’hi va fer 
una xocolatada i una cantada 
de nadales.

Aquest dissabte al migdia, 
membres de la parròquia de 
Santa Maria de Cardedeu 
portaran el pessebre al Pla 
Amagat, a Les Feixes del 
Vilar, a Mosqueroles. A les 
12 es farà una missa i la inau-
guració del pessebre, que 
està construït per Martí Via-
dé i Brutau. Aquesta és la 57a 
edició del pessebre que un 
grup d’excursionistes va por-
tar per primer cop el 1965.

Diumenge, l’associació 
Les Guilles, de Tagamanent, 
anirà a portar el pessebre al 
cim del Turó de Tagamanent. 
La sortida serà a 2/4 de 8 del 
matí a la plaça del Montseny 
i a 2/4 de 10 es farà la troba-
da al Collet de Sant Martí.

I el mateix diumenge, a 2/4 
de 12 del migdia, el Grup de 
Muntanya de la parròquia 
de Llerona convoca la tradi-
cional Pujada del Pessebre. 
Enguany, com a novetat, la 
rajola amb la imatge del nai-
xement s’oferirà a la capella 
de Can Guilla, situat a Llero-
na mateix.

La perruquera de Figaró es jubila
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Conxita Travé aquest dijous al local de la carretera de Ribes on té la perruqueria des del 2015

Figaró

EL 9 NOU

Si es demana a qualsevol veí 
de Figaró per la perruquera 
del poble, la resposta porta a 
Conxita Travé. Ara, amb 64 
anys i després de tota una 
vida entre tints i assecadors, 
ha decidit jubilar-se i tancar 
la seva trajectòria professio-
nal i el negoci que havia obert 
la seva mare, Montserrat 
Barjuan, fa 66 anys. Ella se’n 
va fer càrrec amb només 20 
anys. Fa unes setmanes, en 
una caiguda fortuïta al carrer, 
es va fer una fractura al braç 
esquerre. Això ha precipitat 
la jubilació, que preveia per a 
l’any vinent. “La meva feina 

és amb els braços. La recupe-
ració serà llarga i he decidit 
que havia arribat el moment 
de plegar”, explica Travé a EL 
9 NOU. “La vida et posa pro-
ves davant, circumstàncies 
inesperades que fan girs als 
plans traçats. Més aviat del 
que hauria volgut, em toca 
acomiadar-me de la feina de 
la meva vida i també de totes 
vosaltres”, diu Travé en un 
escrit adreçat a la clientela. 
Ha estat tota una vida “dedi-
cada amb amor i entrega a la 
pelu”, que per Travé ha estat 
“una segona casa” i “la seva 
passió”.

Aquest dissabte obrirà la 
perruqueria –situada aquests 
darrers set anys en un local 

de la carretera de Ribes– per 
darrera vegada. Ho farà per 
trobar-se amb les clientes i 
clients i que tothom pugui 
acomiadar-se de l’espai. 
Serà de 10 del matí fins a 
2/4 de 3 de la tarda. Amb el 
tancament de l’establiment 
de Conxita Travé, Figaró es 
queda sense cap perruqueria 
en funcionament.

Montserrat Barjuan Portet 
va obrir el negoci en un espai 
d’un pis al carrer Vic. Va ser 
un any abans de casar-se. 
Poc després, ja va néixer la 
Conxita. “Vaig créixer entre 
assecadors, piques i tints”, 
comenta Travé, que explica 
que té clientes a qui “amb 11 
anys ja els rentava el cap”. 

Per les seves mans, tisores i 
assecadors han passat fins a 
quatre generacions de mol-
tes famílies del poble. La 
majoria a l’espai del carrer 
Vic i, després, en un altre 
local al carrer Major, on hi 
va estar una desena d’anys. 
Finalment, des de 2015, ocu-
pant un local a la carretera 
de Ribes. Per a ella, la per-
ruqueria ha estat “un espai 
de cura”. “On sempre hem 
volgut cuidar les que heu fet 
confiança amb nosaltres.”

AMB AGRAÏMENT

Travé tanca la perruqueria 
entre agraïments a totes les 
persones que han confiat en 
ella tots aquests anys. “Per 
haver-vos posat a les meves 
mans atrevint-vos a canviar 
d’aspecte o venint setmana 
rere setmana per fer-vos el 
vostre pentinat.” També mos-
tra gratitud per les clientes 
a qui ha pentinat “els dies 
més importants de les seves 
vides” o a la clientela que 
venia d’altres pobles o a la 
més nova que s’ha anat incor-
porant. “Tots heu fet possi-
ble que dia a dia anés amb 
il·lusió a pujar la persiana 
seguint el llegat de la meva 
mare”, els diu Travé. S’han 
convertit “en amigues, com-
panyes i confidents”. També 
expressa l’agraïment cap a 
totes les ajudants que ha tin-
gut durant tots aquests anys. 
“Comença una nova etapa en 
la qual espero que ens conti-
nuem trobant des d’un altre 
lloc”, afegeix.

QUI SURT EN AQUESTA FOTOGRAFIA?

Conxita Travé tanca la perruqueria després d’una vida dedicada al negoci que va obrir la seva mare
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Vilafranca

Des del passat dijous, 8 de de-
sembre, i fi ns al diumenge 8 de 
gener es podrà visitar l’Exposi-
ció de Pessebres d’aquest Na-
dal, a la Capella dels Dolors de 
Vinseum, a la plaça de Jaume I. 
Aquest any es poden veure un 
total de 15 diorames i, com cada 
any, el pessebre de muntanya 
del Centre Excursionista del 
Penedès. Aquest any els autors 
dels pessebres són: Joan Car-
les Acedo Castro, Pau Acedo 
Vallès, Joan Albornà Rovira, 
Pere Xavier Albornà Rovira, 
Ramon Albornà Rovira, Xavier 
Almazán Martín, Miquel Alsi-
na Pla, Juli Amadó Fernández, 

Joan Batet Sánchez, Raimon 
Casals Canalias, Pau Estruch 
Font, Blanca Ferré Carreras, 
Pere Joan Guinovart Armen-
gol, Ramon Riera Bruch, Mi-
quel Rosell Torné (en record), 
Remei Sogas Mascaró i Josep 
Vallès Cuscó.
Els horaris de visita previstos 
són els dies feiners de 6 a 8 
de la tarda; i els dissabtes, diu-
menges i festius de 12 a 2 del 
migdia i de 6 a 8 de la tarda. 
Com cada any, els dos dies de 
la Fira del Gall s’avançarà l’ho-
rari d’obertura, al matí a les 11 
i a la tarda a les 5. Tot i que per 
a grups organitzats i escoles es 
pot concertar una visita fora 
d’aquests horaris.

Concurs infantil
Enguany, els nens i nenes 

rebran com a obsequi un re-
tallable dibuixat per Pilarín 
Bayés, editat per la Federació 
Catalana de Pessebristes, i es 
podrà participar de nou en el 
repte del Joc del Pessebre.
L’exposició, organitzada per 
l’Associació de Pessebristes de 
Vilafranca, compta amb el su-
port de Vinseum, l’Ajuntament 
de Vilafranca, la Diputació de 
Barcelona i les parròquies de 
Vilafranca.
Des de dimarts passat, dia da 
Santa Llúcia, també hi ha pes-
sebres de l’Associació a la Basí-
lica de Santa Maria, a l’església 
de Sant Francesc i a la farmàcia 
Miralles.

///// Tradició  |  Pessebres a Vilafranca 

15 diorames ja es 
poden visitar a la 
Capella dels Dolors

// MÉS PESSEBRES 
L’Associació de 
Pessebristes de 
Vilafranca també 
ha fet pessebres 
a la basílica de 
Santa Maria, 
l’església de Sant 
Francesc i la 
farmàcia Miralles
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Mataró inaugura una exposició sobre els
Pastorets durant la pandèmia | Catalunya
Religió
COORDINADORA DE PASTORETS DE CATALUNYA'La força dels Pastorets' és l'exposició
fotogràfica que l'Ateneu Centre Cultural de la Fundació Iluro de Mataró inaugura aquest
divendres 16 de desembre. L'exposició mostra a través de gairebé 200 fotografies com grups
teatrals d’arreu de Catalunya van saber reinventar-se durant la pandèmia del coronavirus per
mantenir viva la flama dels Pastorets. El comissari de la mostra és el fotògraf i periodista Enric
Lucena.

L’exposició, organitzada per la Sala Cabanyes i la Coordinadora de Pastorets de Catalunya,
consta de dues parts: 'La mirada dels protagonistes', amb retrats en blanc i negre del comissari, i
'Un país de Pastorets', amb una selecció de fotografies dels grups de Pastorets de la
Coordinadora. La mostra es podrà veure fins al 22 de gener.

Renovar-se per tirar endavant

A 'La mirada dels protagonistes' es poden veure retrats en blanc i negre fets pel fotògraf Enric
Lucena que mostren l'equip humà que va fer possible 'Els Pastorets de Mataró' els dos últims
anys, quan l’espectacle va haver de repensar-se amb un canvi de format i l’absència d’alguns
dels seus elements més definitoris per complir amb la normativa sanitària.

Els retrats posen el focus en la mirada de les persones que van participar a l’espectacle
nadalenc per excel·lència a la ciutat, un col·lectiu que va aconseguir tirar endavant Els
Pastorets.

A 'Un país de Pastorets' s’exposa una selecció d’imatges cedides per més d’una trentena de
grups d’arreu de Catalunya que mostren com van adaptar l’espectacle en uns moments en què
era impossible fer-lo de la mateixa manera.

ELS PASTORETS S’HAN CONVERTIT EN "UN EXEMPLE DE COM REIVENTAR-SE,
SURAR DAMUNT DE LES DIFICULTATS I PROJECTAR-SE CAP AL FUTUR"

Entre els grups participants, tots ells membres de la Coordinadora de Pastorets, n’hi ha qui
donades les circumstàncies van canviar el text per incorporar-hi bromes relacionades amb
l’actualitat; van modificar l’espectacle per no excedir el màxim de persones juntes que permetia
la normativa; van optar per fer l’espectacle a l’exterior o qui es va veure obligat a suspendre les
funcions pels contagis dins de la companyia.

En definitiva, exemples que "reflecteixen que els Pastorets són un fenomen de cultura popular
cabdal a Catalunya que s’ha convertit en un exemple de com reinventar-se, surar damunt les
dificultats i projectar-se cap al futur", asseguren des de la Coordinadora de Pastorets de
Catalunya.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mataro-inaugura-exposicio-sobre-pastorets-durant
https://www.pastoretsdecatalunya.cat/
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60 anys de pessebre 
dalt del Costa Pubilla

El Grup Excursionista de Campdevànol puja el pessebre a 
aquest cim des del 1963; s’exposen tots a la Torre de Mossèn Tor

L’agenda de Nadal és sinònim de 
diorames, Pastorets i pessebres vi-
vents. I aquest any, Campdevànol 
ha assumit la seva particular capi-

talitat pessebrista, coincidint amb 
el 60è aniversari de la portada del 
pessebre al cim del Costa Pubilla 
a càrrec del Grup Excursionista.

Campdevànol

Isaac Muntadas

Més d’un centenar de perso-
nes del Grup Excursionista 
Campdevànol (GEC) van 
pujar diumenge passat al 
cim de Costa Pubilla (2.045 
metres) per commemorar el 
60è aniversari de la pujada 
del pessebre a aquesta mun-
tanya tan emblemàtica pels 
campdevanolencs. Els pio-
ners d’aquesta iniciativa van 
ser cinc amics del GEC, que 
el matí del 22 de desembre 
de 1963 van col·locar-hi un 
naixement de suro que havi-
en comprat amb les figures a 
dins d’una masia. 

Joan Graugés, Josep Flores 
(l’únic que encara és viu), 
Josep Haro, Ramon Campru-
bí i Robert Groset van agafar 
un autocar la tarda del 21 
de desembre d’aquell any i 
van sopar i fer nit al santuari 
de Montgrony, que va obrir 
expressament per ells. L’en-
demà van pujar el pessebre, 
que van haver de subjectar 

amb pedres perquè el vent 
no se l’emportés. Els temps 
han canviat. Ara el pessebre 
es protegeix dins d’una caixa 
de fusta rectangular i es pot 
contemplar a través d’un 
vidre. 

La tradició de pujar el pes-
sebre va anar arrelant amb 
els anys, però també ha patit 
canvis. Oriol Lázaro, vocal de 
la junta del GEC, explica que 
els cinc amics van decidir 
portar el pessebre a Costa 
Pubilla perquè és “un motiu 
religiós” i el cim està a sobre 
del santuari de Montgrony. 
A més, hi havia el costum 
d’anar al santuari i acampar 
al pla de Sant Pere. Precisa-
ment, quan Lázaro era petit, 
tot el grup dinava al restau-
rant del temple, “però es va 
deixar de fer perquè érem 
molta gent i no hi cabíem”. 
Diumenge, el temps va res-
pectar els excursionistes, que 
només van fer una parada 
a la meitat del trajecte per 
esmorzar pa amb cansalada. 
Un avituallament clàssic per 

agafar forces per tal d’enca-
rar amb garanties les dues 
pujades pel dret abans de 
coronar.

Des de l’any passat, la 
Torre de Mossèn Tor té una 
exposició permanent a la 
segona planta de l’edifici 
amb els 59 pessebres que 
s’han pujat i baixat fins 
ara. Lázaro destaca que no 
és fàcil conservar-los tots, 
“perquè quan està al cim, te’l 
poden destrossar o robar, 
però per sort no ha passat 
mai”. El GEC els ha conservat 
tots i els tenia guardats en 
un petit despatx de l’entitat 
“en què ja no hi cabien”. 
Amb l’obertura de la Tor-
re de Mossèn Tor, ara tot 
Campdevànol i els visitants 
d’altres indrets en poden 
gaudir.

A partir del 1964, el pesse-
bre el va fer algú del poble. 
El fotògraf Miquel Serrador 
(mort l’any 2016) va fabri-
car-lo ininterrompudament 
fins a l’any 2006. Més de 
quaranta anys dissenyant 

el pessebre. “No hi ha un 
patró a l’hora de fer-lo, però 
a mi m’agrada que s’utilitzin 
estris casolans per encabir-
lo”, apunta Lázaro. Serrador 
el va posar a dins d’una 
cantimplora, d’una motxilla, 
d’un esclop, d’una carbassa 
o d’un despertador, entre 
molts altres objectes. També 
va fer les figuretes clàssiques 
del naixement de Jesús, amb 
xinxetes, claus, amb pedres o 
sobre fusta. 

Ara, la gent que vol fer 
el pessebre ho demana i se 
l’inscriu en una llista d’espe-
ra. Mercè Guitart (2007), J. 
Antoni Yusta (2008), Sandra 
Suades (2009-2011), Eliseu 
Soler (2012-2017), Oriol 

Campuzano (2018), Arnau 
Birba (2019), Eduard Roma 
(2020) i Francesc Planas 
(2021) han estat els autors 
de la resta de pessebres. 
Alguns de més clàssics i ela-
borats i d’altres d’originals, 
com el fet amb figuretes de 
Playmobil, amb la cadena i 
els pinyons d’una bicicleta 
o un amb forma de corona-
virus. El seixantè pessebre, 
dissenyat per Xavier Morell, 
es reunirà amb els seus com-
panys a la Torre de Mossèn 
Tor quan es baixi per la Can-
delera (a principis de febrer 
de l’any vinent). Un dia en 
què es preveu una celebració 
del 60è aniversari d’aquesta 
efemèride. 

Més d’un centenar de persones van pujar aquest any al cim del Costa Pubilla per deixar-hi el pessebre d’aquest any

Vic

Miquel Erra

Molt abans que Serafí Pitar-
ra (1891) o Josep M. Folch i 
Torres (1916) publiquessin 
les seves respectives versions 
dels Pastorets –avui de les 
més conegudes i represen-
tades–, un osonenc, Miquel 
Saurina, ja havia escrit la 
seva particular adaptació 
d’aquest clàssic del teatre 
popular nadalenc. Sota el 
títol Los Pastorets de Betlem, 
o sia, lo naixement de Nostre 
Senyor Jesucrist, publicat 
l’any 1887, es considera la 
primera versió moderna en 
català dels Pastorets. Coinci-
dint amb el 135è aniversari 
del text, un grup d’actors 
d’Etcètera Teatre han deci-

dit recuperar-lo de l’oblit i 
protagonitzar-ne una lectura 
dramatitzada. Serà el proper 
dijous, 22 de desembre, a 2/4 
de 9 del vespre a l’església 
dels Dolors.

Un dels artífexs de tot 
plegat és l’actor i historiador 
Jordi Colom, que fa dos anys 
ja havia estat treballant en 
la recerca per commemorar 
el centenari de la primera 
representació dels Pastorets 
a càrrec de l’Orfeó Vigatà. El 
treball va culminar, el Nadal 
del 2020, amb una exposició 
al vestíbul de L’Atlàntida. 
En aquell moment, Colom ja 
va advertir que aquella era 
la història dels Pastorets de 
l’Orfeó, però que hi havia 
versions anteriors represen-
tades a Vic mateix. És així 

com, estirant el fil, va trobar 
la figura de Miquel Saurina, 
prevere i escriptor nascut a 
Taradell l’any 1847 i mort 
a Vic el 1906. Entre la seva 
notable bibliografia, aquesta 
singular versió “d’un dels 
primers Pastorets moderns 
publicats en català”. Colom 
no ha pogut esbrinar –enca-
ra– on van ser estrenats ni 
durant quant de temps van 
ser interpretats. Sí que ha 
sabut, però, que gràcies als 
contactes de Saurina amb 
els círcols catòlics l’obra es 
va “expandir” per diverses 
poblacions catalanes. Quan 
l’Orfeó comença a repre-
sentar els Pastorets, l’any 
2020, ho va amb una versió 
en castellà, igual que quan 
va reprendre les funcions 

després de la Guerra Civil. 
Per tant, no podia ser la 
versió de Saurina. A partir 
dels anys 40, a més, l’Orfeó 
ja adopta definitivament la 
versió de Folch i Torres. Deu 
fer més de 100 anys, doncs, 
que a Vic no s’escoltava el 
text de Los Pastorets de Bet-
lem, o sia, lo naixement de 
Nostre Senyor Jesucrist. Una 
vintena d’actors en faran una 
lectura dramatitzada, dijous 
que ve. Entre els personatges 
destacats, l’Agabo (Ferran 
Colom), el pastor dolent; 
en Bato (Abel Reyes), el 
pastor divertit; en Llucifer 
(Ferran Vaqué), o en Sata-
nàs (Júlia Cervera). En lloc 
dels set pecats capitals, hi 
ha dimonis com Leviatan 
(Moha Amazian), Asmadoy 
(Jofre Bardolet) o Belzebú 
(Isabel Claveria). També 
un sant Josep (Xevi Freixa) 
molt actiu o una Mare de 
Déu (Maria Clapés) amb poc 
text però molta presència. 
El mateix text proposava 
una versió alternativa en cas 
de voler representar l’obra La portada dels Pastorets de Miquel Saurina, publicats el 1887

El dia 22 es farà a Vic una lectura dramatitzada del text de Miquel Saurina

‘Recuperen’ uns Pastorets escrits 
en català l’any 1887 per un vigatà

Baixada de Teies, 
dissabte a Gurb
Gurb Torna un dels actes 
clàssics d’aquestes dates, la 
Baixada de Teies de Gurb, en 
la seva 11a edició. Dissabte a 
partir de 2/4 de 6 de la tarda 
hi haurà l’encesa de les teies 
dalt del turó del castell. L’es-
pectacular seguici farà una 
parada al Pla de les Bruixes 
i pels volts de les 8 arribarà 
a la plaça 1 d’Octubre, on 
s’encendrà el Gran Teiot. Tot 
seguit, sopar solidari.

“La màgia del Nadal”, 
a les Masies de Roda
Les Masies de Roda L’Ajun-
tament de les Masies de Roda 
i la comissió de festes Com 
Fer Marro han organitzat per 
diumenge una matinal que 
porta per títol “La màgia del 
Nadal”. Arrencarà a les 10 
del matí amb una xocolata-
da i inclourà una lectura de 
contes, un taller infantil de 
manualitats o la presència 
del carter i la cartera reials.
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Campdevànol

I.M.

A Campdevànol hi ha febre 
pels pessebres. Prova d’ai-
xò és la segona mostra de 
pessebres organitzada per 
l’Associació Campdevànol 
Cultura i Com-
promís (CCC) 
de 160 pesse-
bres i diorames 
(comptant-hi 
els 59 del GEC), 
que es poden 
veure, per 
només 5 euros, 
a la Torre de 
Mossèn Tor 
fins al 15 de 
gener (dissab-
tes, diumenges 
i festius al matí i 
a la tarda) i tam-
bé en tres locals del centre 
del poble: a la plaça de la 
Mainada, al carrer Girona i 
al carrer Damià de la Farga. 
El president de CCC, Evelí 
Adam, recorda que aquesta 
exposició es va gestar a 
finals de l’any passat. La 
Torre de Mossèn Tor va 
obrir portes a finals d’oc-
tubre del 2021 i “s’havia de 
fer alguna cosa per Nadal i 
a mi de petit m’agradaven 
molt els pessebres”. “La 
gent no entrava al poble. 
Venia als gorgs i marxava. 
Ara s’hi queden”, assegura.

En només cinc dies d’ex-
posició, ja hi han passat 
1.400 persones i el pre-

sident de CCC creu que 
arribaran als 5.000 visi-
tants. Un dels pessebres 
més grans és el del ripollès 
Andrés Matilla, que està 
exposat al local de la plaça 
de la Mainada. L’any passat 
mesurava dos metres de 

llargada per 
un d’amplada, 
però ara s’ha 
ampliat fins 
als cinc, “per-
què vàrem 
prometre a 
les escoles 
que el faríem 
més gran”. 
S’hi poden 
veure rius i 
cascades amb 
aigua, molins 

de vent que 
funcionen 

amb un motor o cases de 
diferents mides. També 
destaquen una desena de 
diorames del pessebrista de 
Porqueres Pere Batlle i dels 
seus alumnes, que tenen 
una profunditat d’1,30 
metres. A més a més, hi ha 
cinc diorames del reputat 
pessebrista de Sant Pere 
de Torelló Manel Font. A 
l’entrada de la Torre de 
Mossèn Tor hi ha un dio-
rama de benvinguda del 
campdevanolenc Eliseu 
Soler i, a la mostra, també 
hi ha pessebres de Vic, 
Tavèrnoles, Calldetenes, 
Manresa, Banyoles, Artés, 
Olot i la Pobla de Lillet.

Fins al 15 de gener, la Torre de Mossèn 
Tor i tres locals acullen 160 pessebres

Febre pels pessebres

Evelí Adam, a la Torre Tor

El pessebre ‘fluorescent’ de Xavier Morell

Campdevànol L’autor del pessebre d’enguany, Xavier 
Morell, no n’havia fet mai cap, però quan l’hi va pro-
posar Marc Puig, el president del GEC, va fer-li molta 
il·lusió. El rellotger de Campdevànol va començar a 
dissenyar-lo dos mesos abans de pujar-lo al cim. “Tenia 
un parell d’idees molt clares: hi havia de sortir la ban-
dera d’Ucraïna i les figures havien de ser fluorescents”, 
subratlla. La seva mare guardava una olla molt vella 
d’alumini que estava espatllada, “molt petita i bonica”. 
Amb l’ajuda del làser de l’empresa Soldatal van tallar 
l’olla i van fer el suport d’alumini. A més a més, el 
pintor Gabriel Vital va pintar-li la bandera. El suport 
és de color groc i hi apareix l’escut de l’entitat i l’any. 
Les figures les va trobar a la muntanya “en un pessebre 
abandonat dins d’una càpsula en forma piramidal de 
plàstic transparent”. Les figures porten dues capes de 
pintura blanca i quatre d’una pintura fluorescent espe-
cial que fa que brillin de nit.
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La portada dels Pastorets de Miquel Saurina, publicats el 1887

sense la presència de dones. 
“En aquella època no estava 
massa ben vist que pugessin 
a l’escenari”, recorda Colom. 
També hi intervenen els dos 
àngels clàssics, sant Miquel 
(Meritxell Castro) i sant 
Gabriel (Margarida Tió).

Mentrestant, Colom con-
tinuarà furgant entre els 
arxius d’aquí i d’allà per 
reconstruir la història dels 
Pastorets a la ciutat. De 
moment ja sap que en les 
seves memòries, titulades 
Un noi de Vic, Jaume Collell 
relata que, amb 7 o 8 anys, 
anava a veure els Pastorets 
al costat de la seva àvia. Això 
se situa a mitjans dels anys 
50 del segle XIX. De fet, els 
Pastorets són una represen-
tació medieval, els Oficcium 

Pastorum, que inicialment 
es representava dins de les 
esglésies. És per això, preci-
sament, que la lectura dra-
matitzada d’aquesta versió 
de Miquel Saurina s’ha vol-
gut ubicar en un entorn tan 
profundament barroc com 
l’església dels Dolors.

Inauguració de 
diorames a Sant Pere, 
Roda i Tavèrnoles

Roda de Ter Aquest diu-
menge al migdia coincideix 
la inauguració de tres de les 
exposicions de pessebres més 
històriques i emblemàtiques 
d’Osona. D’una banda, la de 
l’Agrupació Pessebrista de 
Roda de Ter, a Can Planoles; 
i la de l’Agrupació Pessebris-
ta de Sant Pere de Torelló, a 
la Rectoria, totes dues amb 
trajectòria de quatre dècades 
al darrere. En el cas de Sant 
Pere, s’ha anunciat la presèn-
cia de Bosco Garcia, membre 
de l’Agrupació de Pessebris-
tes de Barcelona. D’altra 
banda, també s’inaugura la 
desena Mostra de fragments 
de pessebres de Tavèrnoles, 
que es podrà visitar a la 
Sala Polivalent fins al 15 de 
gener. Es tracta d’una singu-
lar proposta dins el món del 
pessebrisme, que exhibeix un 
format de fragments de pes-
sebres d’arreu del país.

El Pessebre Vivent de Tona manté sessió matinal

Tona El Pessebre Vivent d’Osona, a Tona, va viure l’any passat 
la seva 50a edició, encara marcada pel context de pandèmia. 
Això va fer que, per primera vegada, s’incorporés una sessió 
matinal (a la fotografia). Vista la bona resposta que va tenir, 
serà una sessió matinal, precisament, la que obrirà, diumenge, 
les representacions d’enguany. Es podrà accedir a la falda del 
castell entre les 11 del matí i la 1 del migdia. La resta de repre-
sentacions tindran lloc els dies 25 i 26 de desembre, i 1, 6 i 8 
de gener, en l’horari habitual de 6 de la tarda a 8 del vespre. 
En el muntatge hi participen més de 200 persones.
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"Els Pastorets" centenaris de Cardona
tornaran al Teatre Els Catòlics per Nadal
Els centenaris

Els Pastorets

de

Cardona

, representats pel grup de teatre

El Traspunt

, són ja una tradició de les festes nadalenques de la vila, una peça única i genuïna dins de
l’univers teatral. Són una barreja de diferents textos ja existents amb d’altres de populars
transmesos oralment a través de diverses generacions.

Les funcions d’enguany, que es faran al

Teatre Els Catòlics

, seran els dies 25, 26 de desembre i l’1, 6 i 7 de gener a 2/4 de 7 de la tarda, per un preu de 12
euros. Les entrades es poden adquirir al

web de Cardona Turisme

.

Història i evolució a Cardona

Els Pastorets

de Cardona es representen des de l'any 1900. La versió actual va ser recomposta l'any 1944 per
mossèn

Josep Domeque

, barrejant textos de diferents Pastorets principalment els d'

Antoni Molins

(

El nacimiento del Salvador o la Redención del esclavo

) i

Ramon Pàmies

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/106905/els-pastorets-de-cardona-el-traspunt-teatre-els-catolics-nadal
https://entrades.cardonaturisme.cat/ca/producte/pastorets2022


(

L'Estel de Natzaret

), i alguns fragments de

Frederic Soler Pitarra

(

El Bressol de Jesús

),

Josep Maria Folch i Torres

(

Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant Jesús

) i d'altres de procedència desconeguda. 

Va ser una recomposició totalment de memòria, ja que els originals havien desaparegut en els
saquejos que durant la guerra civil havia patit el Teatre Els Catòlics. L'origen castellà dels textos
originals explica també la pila de

barbarismes en el text

, llegat del català escrit i parlat previ a la normalització lingüística que dugué a terme

Pompeu Fabra

.

La música, element molt present a

Els Pastorets

de Cardona, també és original i consta de peces pròpies i tradicionals catalanes de

Ramon Mosella

, mossèn

Llorenç Riu

i

Domingo Melé

. En un inici eren interpretades a piano, fins que

Joan Roure



va fer els arranjaments per a cobla l'any 1975. L'any 2008,

Narcís Mellado

i

Xavier Ventosa

van adaptar-ne tota la partitura per a un petit conjunt instrumental. Aquesta darrera versió va ser
revisada per Xavier Ventosa l'any 2018 que a més, va introduir-hi fragments de música
incidental.

El 2020, en plena onada de la pandèmia, es va encarregar a

Jordi Santasusagna

uns pastorets reduïts, tant de durada com de personatges, i es va aprofitar per donar-li una
coherència temporal. El 2021 es va recuperar el format original i es va reestructurar el guió,
afegint una petita escena i una cançó de pastors amb text de Jordi Santasusagna i música de
Xavier Ventosa.
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Laia Llach deixa enrere 
les experiències viscudes en 
el primer disc, ‘Sol d’hivern’
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Laia Llach publica el seu primer disc aquest divendres

Granollers

T.T.

Laia Llach publica aquest 
divendres el seu primer disc, 
Sol d’hivern, on combina les 
lletres inspirades en la quoti-
dianitat del seu món amb un 
estil folk-pop català. Aquest 
treball, amb el qual tanca un 
primer cicle d’experiències 
viscudes, és un recull de vuit 
cançons originals, plenes de 
l’escalfor de la gent que esti-
ma i que l’envolta, amb un 
aire delicat i intimista. Les 
cinc primeres les va comen-
çar fer abans de la pandèmia, 
i darrerament s’hi van afegir 
les altres tres.

La natura hi és molt pre-
sent, així com els records de 
la seva infantesa, l’autocon-
cepte i l’estima en una matei-
xa, la idealització de l’amor, 
o la crisi mediambiental i 
humanitària, entre d’altres. 

Són una música i unes lletres 
que utilitza com a mitjà de 
sanació i de lluita. “Tot són 
experiències pròpies”, diu 
Llach. “Potser la cançó ‘Medi-
terrània’ no, però sí que parla 
de la Laia humanitària o de 
la Laia ambientalista.” El fet 
d’haver estudiat la carrera de 
Geologia i Ciències Ambien-
tals ha fet que la compositora  
aboqués en les seves lletres 
molts termes de natura o 
metàfores relacionades amb 
aquesta per expressar els 
seus sentiments i emocions.

Segons Llach, és un primer 
disc, però representa ja una 
nova etapa. “Deixo les expe-
riències viscudes fins ara per 
començar un nou cicle. Preci-
sament, el disc surt uns dies 
abans del solstici d’hivern, 
que és quan el sol reneix de 
nou.” Per tant, el títol pren 
tot el seu sentit.

Les cançons van ser enre-

gistrades i produïdes al llarg 
d’aquest 2022 a Vilassar de 
Mar amb el productor i músic 
Arnau Figueres. També té la 
col·laboració de Pau Figueres 
amb algunes guitarres, i de 
Cesc Martorell, a l’ukelele.

Laia Llach (Granollers, 
1995), va estudiar clarinet, 
cant i llenguatge musical a 
l’Escola de Música de la Vall 
del Tenes, a Lliçà d’Amunt, 
fins als 18 anys, moment en 

què va començar els estudis 
universitaris i es va graduar 
en Ciències Ambientals i 
Geologia. Paral·lelament va 
seguir la formació de cant 
modern amb professores 
com Judit Nedermann o 
Gilmarí Gerena. El 2019 va 
guanyar el concurs d’Ins-
tagram Concurs Cercavila, 
promogut per Cesk Freixas, 
amb qui va gravar i publi-
car Cercavila XS. Aquesta 

experiència la va impulsar a 
pujar als escenaris de festi-
vals com el Cruïlla XXS, la 
Santa Market, el Tastautors, 
el Microclima o el Nosaltres. 
Aquest any ha participat 
en el Programa de Suport a 
la Creació de les Cases de 
la Música, amb una beca 
d’enregistrament en estudi, 
i al primer concurs de can-
tautors de Verges, que va 
guanyar.

Concert de Gospel 
Project a l’església 
de Sant Esteve 
de Granollers

Granollers

Gospel Project, sota la direc-
ció de Moisès Sala, oferirà 
aquest divendres a les 8 
del vespre un concert a la 
parròquia de Sant Esteve 
de Granollers. L’actuació 
serà en benefici de Càritas 
Granollers. Aquest és el pri-
mer concert que fa la forma-
ció local des de la seva estre-
na, en l’actuació del passat 22 
d’octubre de la Sala Tarafa de 
Granollers, amb un gran èxit 
de públic.

Els alumnes d’El 
Talleret de l’Elena 
pinten Granollers
Granollers

Els alumnes, tant joves 
com adults, d’El Talleret de 
l’Elena, presenten l’expo-
sició “Els colors de Nadal” 
al restaurant Mirallet de 
Granollers. Es tracta de 26 
obres que mostren dife-
rents racons de la ciutat, en 
què cadascú ha canviat la 
seva paleta de color habi-
tual, jugant amb els colors 
vius i alegres del Nadal, 
des dels vermells fins als 
grocs, passant pels verds i 
els ocres.JO
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Familiars i amics del músic Lluís Vidal el van acomiadar a l’església de la Garriga aquest dijous al matí

Mor el pianista Lluís Vidal, 
de la Garriga, a 67 anys
La Garriga

EL 9 NOU

El pianista i arreglista Lluís 
Vidal, de la Garriga, va morir 
dimarts a 67 any. Vidal deixa 
una llarga trajectòria lligada 
a la música. Per això, la músi-
ca, que era la seva vida, no 
va faltar en la cerimònia de 
comiat que es va fer dijous 
al matí a l’església de la Gar-
riga, plena de gom a gom, 
que li van voler oferir amics i 
companys.

Vidal havia actuat durant 
molts anys al costat de 
músics i grups com La Salseta 
del Poble Sec o el Gato Pérez. 
Als anys 80 també va fer mol-
tes actuacions a Zeleste amb 

la reconeguda orquestra de 
salsa Pernil Latino, i va actu-
ar amb Ramon Muntaner, 
amb el qual van fer diversos 
discos. A més, havia estat el 
pianista acompanyant en els 
primers programes d’Ope-
ración triunfo. Als anys 70 
havia fet coses de teatre i 
va ser un dels fundadors de 
Dagoll Dagom. 

En els darrers anys forma-
va part de Yolanda Sikara 
Quintet, un projecte musical 
encapçalat per la seva dona, 
amb la qual tenia un fill de 
14 anys, l’Arnau. Un dels 
espectacles que havien fet 
conjuntament fa poc era Plo-
mes i cuplets, un homenatge 
a Núria Feliu.

Vidal feia ja 22 anys que 
vivia a la Garriga, on estava 
molt lligat en la vida social. 
Havia col·laborat molt amb 

l’associació El Far, amb l’or-
ganització de diferents festi-
vals. També amb l’associació 
Aspasim, de persones amb 

discapacitat intel·lectual, i la 
seva companyia de contacon-
tes, El Botó Màgic, que va a 
moltes escoles. 
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