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El rector de la Universitat Abat Oliba CEU
renueva su mandato
MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El patronato de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU ha anunciado la renovación del
mandato del actual rector de la Universitat Abat Oliba CEU, el filólogo Rafael Rodríguez-Ponga
Salamanca, para un período estatutario de cuatro años.

Según recordó la UOA CEU en un comunicado este lunes, durante su actual mandato, iniciado
en 2019, esta universidad ha aumentado un 31% en el número de estudiantes y cerca de un
40% en sus ingresos. Además, en este mismo lapso temporal, se ha duplicado la cantidad
destinada a becas y ayudas al estudio, que se sitúa en 2,7 millones de euros.

El patronato también ha acordado nombramientos que modifican la composición del Consejo de
Gobierno y reorientan la Universitat Abat Oliba CEU. El catedrático de Literatura Marcin
Kazmierczak se sitúa al frente del decanato de la Facultad de Comunicación, Educación y
Humanidades, mientras que el profesor de Economía Joan Ripoll Alcon hará lo propio en el
vicerrectorado de Profesorado.

En este caso, el nombramiento trae causa de una novedad orgánica, ya que, ante los actuales
retos regulatorios, se ha decidido separar el vicerrectorado de Profesorado del de Relaciones
Institucionales, al que había estado unido desde septiembre del año 2021. Anteriormente, el
vicerrectorado de profesorado había estado vinculado al de ordenación académica. Sergio
Rodríguez López-Ros, seguirá siendo el vicerrector de relaciones internacionales y vicerrector
primero de la UAO CEU.

Tanto Kazmierczak como Ripoll, que asumirán sus nuevas funciones a partir del 1 de febrero, ya
desempeñaban responsabilidades en la UAO CEU. Kazmierczak, catedrático de Literatura, es el
director del Departamento de Educación y Humanidades, mientras que Joan Ripoll, doctor en
Economía, dirige el grado en Economía y Gestión.

OTROS CAMBIOS

A escala departamental, las deliberaciones del patronato también darán lugar a cambios. Uno
de los más significativos es el regreso a Barcelona del que fue rector de la UAO CEU (2009-
2017), el catedrático de Derecho Penal, Carlos Pérez del Valle. Lo hará como director del
Departamento de Derecho y Ciencias Políticas, que en en el último año ha experimentado un
sustantivo incremento en el número de estudiantes del Políticas.

Además, Juan Francisco Jiménez Jacinto, doctor en Comunicación y delegado del rector para la
Transformación Digital, tomará las riendas del Departamento de Comunicación, que se ha
reorientado ante el aumento de estudiantes y la aplicación de la IA al sector, y la doctora Cintia
Carreira Zafra ocupará la dirección del Departamento de Educación y Humanidades, en el que
relevará a Kazmiercak tras su nombramiento como decano.

(SERVIMEDIA) 19-DIC-2022 14:48 (GMT +1) AHP/gja
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“Aquells que habitem en un lloc de conflicte
vivim una fe ardent” | Catalunya Religió
ARQUEBISBAT DE BARCELONAQue significa viure la fe en un país en conflicte? Aquesta ha
estat una de les grans preguntes que s'han contestat durant el testimoni de Faddi Najaar, vingut
expressament de Síria, convidat per Ajuda a l’Església Necessitada. L’acte ha tingut lloc aquest
divendres 16 de desembre la parròquia Santa Joaquima Vedruna la qual, tot i que la
convocatòria ha estat a les nou del vespre, ha quedat plena de fidels atrets per conèixer de
primera mà les vivències del sacerdot sirià.

Faddi Najaar viu concretament a la localitat d’Alep, un dels llocs més afectats per la guerra. És
el rector de la parròquia de San Miguel, que compta amb una comunitat formada per unes dues-
centes famílies. A més a més, és el director d’escola i professor d’Universitat.

Síria, la guerra oblidada

Aquesta segona setmana de desembre, Najaar ha arribat a Espanya acompanyat l’entitat Ajuda
a l’Església Necessitada (ACN), per promoure la campanya de Nadal, que duu com a
nom: #GuerraOlvidada. Està centrada especialment en l’ajuda a Síria, devastada per la guerra,
després de tants anys d’aquest conflicte que va començar fa deu anys amb l’entrada del grup
terrorista Daesh.

Tal com ha explicat el mateix convidat en declaracions a Església Barcelona, “estem en una
Guerra oblidada de fa temps, sobre la qual els mitjans socials no reflecteixen què passa en
realitat".  "Per això, estem aquí, per no ser oblidats i recordar que hi ha una minoria cristiana que
tot i està amenaçada continua vivint la seva fe”, ha afegit.

A Síria, entre el gruix de la població, els cristians han estat un dels sectors més afectats. Segons
la fundació Ajuda a l’Església Necessitat, ara mateix queden només 400.000 cristians, del milió i
mig que eren abans de començar la guerra, en el 2013. “Avui dia, després de la pandèmia hi ha
necessitat d’aliments i un 90% de la població depenent de l’ajuda humanitària” ha comentat
Faddi.

El testimoni s'ha desenvolupat a partir d’una entrevista- diàleg entre el director promotor d’ACN
Espanya, José Fernández Crespo i el sacerdot d’Alep. Aquest va detallar la situació que viuen
i com, tot i després de la pandèmia, la pobresa, el patiment i l’emigració de la classe mitjana, “la
fe continua viva i molt arrelada”. I és que, tal com va dir, “a Síria el més raonable és creure en
Déu perquè allà tot està fet per ell”.

Intercanvi entre Orient i Occident

Una de les pautes que ha subratllat és aquest intercanvi entre cristians d’orient i d’occident,
entre els sirians i per exemple els d’Espanya. Mentre que els sirians aporten al cristianisme una
fe viva els altres aporten el suport i el manteniment econòmic des dels projectes solidaris que
permet que es mantingui. “Nosaltres, en ple lloc de conflicte presentem una fe ardent; no hem
marxat ens hem quedat sentint la crida del Senyor, i la supervivència del cristianisme depèn de
la vostra oració, però també del suport”, ha explicat.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/aquells-habitem-en-lloc-conflicte-vivim-fe-ardent
https://esglesia.barcelona/actualitat/p-faddi-najaar-aquells-que-habitem-en-un-lloc-de-conflicte-vivim-una-fe-ardent/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/


En aquest aspecte, s'ha esmentat diversos projectes que la fundació condueix per tal d’ajudar
no només a les famílies sinó també els joves que s’han quedat i volen viure a Síria. Entre
aquests, el projecte 'Gota de leche', que va recollir centenars de productes de llet en pols per als
nadons, o d’altres, que han ajudat amb l’habitatge a les joves parelles.

Mantenir les arrels per garantir el futur

Al final, tal com declara Faddi són projectes que permeten que la fe continuï viva al territori de
majoria musulmana. Una fe que en ple conflicte, assegura el sacerdot sirià, es transforma en “la
fe de la misericòrdia”. “La nostra fe cristiana en un món de guerra és una fe de contemplar Jesús
plorant amb nosaltres.”

Davant l’emigració d’un gran gruix de la població cristiana, Faddi Najaar ha afirmat que no el
preocupa ser pocs. “Jesús va començar amb dotze deixebles, no tenim por de ser pocs
cristians". "Però sí que ens preocupa que pensin els joves, volem que no perdin les arrels
cristianes” ha afegit. En aquest sentit, Najaar ha assegurat que és clau l’educació dels valors i
l’acompanyament en la fe comunitària. 

Al final, Faddi Najaar té clar que “la decisió no depèn del govern sinó de la mateixa subsistència
gràcies als projectes que donen suport per una nova resurrecció de Síria”.
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La retirada del pesebre del Parlament
dispara el debate entre laicismo y cultura
Hace ya más de una semana que salió a la luz pública, pero todavía colea la polémica. ¿Tiene o
no sentido haber retirado el pesebre del Parlament de Catalunya? El año pasado, a iniciativa de
la entonces presidenta, Laura Borràs, la institución lució por primera vez tanto el pesebre como
el árbol. Este año, sin embargo, con Borràs suspendida del cargo, la republicana Alba Vergés,
vicepresidenta en funciones de presidenta, decidió quitar el pesebre en una decisión colegiada
con la Mesa, algo que disgustó a la expresidenta. ¿El argumento? La laicidad de las
instituciones. La duda es si en la representación del nacimiento de Jesús pesa ya más, a estas
alturas, su origen religioso o su vertiente cultural.

“Me parece que el pesebre, como concepto, es ya un fenómeno cultural que forma parte de la
cultura catalana”, explica a La Vanguardia Francesc Torralba, filósofo y teólogo. “Ahora bien,
para las personas creyentes, es la representación artística del nacimiento de Jesús y de la
salvación en Navidad, aunque para los agnósticos o indiferentes, e incluso ateos, es una
expresión de la cultura”.

Es un falso debate”

Francesc TorralbaFilósofo y teólogo

Ramon Albornà, presidente de la Federació Catalana de Pessebristes (FCP), es de la misma
opinión. “El pesebre trasciende toda la cuestión religiosa”, asevera. “Evidentemente, tiene un
origen histórico y religioso, pero el pesebrismo en general, y el asociativo en particular, se
desarrolla dentro de un marco cultural, de tradición, de creación artística, por lo que tiene cabida
en un espacio laico”.

Para ambos, pretender diferenciar a la perfección qué es cultura y qué religión “es un ejercicio
imposible”. “Es un falso debate”, sostiene Torralba. Y pone un ejemplo: la organización del
tiempo. “Navidad es festivo porque se celebra el nacimiento de Jesús. Pero, en una sociedad
donde hay una diversidad de creencias, y un Estado que se define como aconfesional, quizás
se deberían organizar las fiestas de otra forma, ¿no?”, se pregunta.

Lee también Julio Hurtado, Iñaki Pardo Torregrosa

Pero la Navidad –prosigue- “se ha convertido también en un hecho cultural, como el día de
Todos los Santos, la Semana Santa y tantísimas otras fiestas del calendario litúrgico que han
pasado a ser fiestas de naturaleza cultural, gastronómica y familiar”.

Entiende que detrás de la medida de retirar el pesebre existe quizás “una voluntad laicista muy

https://lavanguardia.com/vida/20221220/8648332/retirar-pesebre-parlament-no-convierte-sociedad-mas-laica.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20221208/8637468/arbol-pesebre-parlament.html
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superficial”. Y es que "se dice no al pesebre, pero en cambio se mantienen las fiestas, el
calendario…”. “Si queremos ser laicistas, lleguemos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Me
parece un error. ¿Por qué este elemento y no otro, como el abeto?”, se cuestiona.

Pesebre que se instaló en el Parlament en el 2021 

Parlament de Catalunya / Cedida

Es cierto, el Parlament decidió retirar el pesebre pero no tocar el abeto. “Hubo un sentimiento
mayoritario en el seno de la Mesa de quitar el primero y dejar el segundo, aunque Vergés se
mostró partidaria de dejar ambos”, señalan fuentes de vicepresidencia del Parlament, que
subrayan que el debate en la Mesa “fue mínimo y no suscitó ningún tipo de polémica”.

“También me ha sorprendido que se dejara el árbol”, reconoce Ferran Pedret, diputado del PSC
y miembro de la Mesa. “No sé si fue una solución de consenso, pero si me preguntaran a mí,
creo que tampoco tendría que estar, aunque respecto al árbol existe la discusión de si se trata
de una especie de cristianización de un símbolo pagano”, añade.

“Somos culturalmente cristianos, aunque no seamos
creyentes o no vayamos a misa"

Enric BenaventProfesor

Otras voces, sin embargo, como la de Enric Benavent, profesor de la Facultat d’Educació Social
i Treball Social Pere Tarrés-URL, defienden que “eliminar el pesebre de un espacio público no
convierte a la sociedad en más laica”.



Afirma que el pesebre “es la expresión plástica popular de uno de los relatos fundacionales” de
nuestra cultura. “Somos culturalmente cristianos, aunque no seamos creyentes o no vayamos a
misa. Una cosa es religión, creencia y fe, y la otra es cultura y expresión artística o popular de la
misma”.

Pedret no niega al pesebre su vertiente cultural; se cuestiona “si una
institución, que tiene que ser de todos, debe recogerla”

Pedret no niega al pesebre su vertiente cultural, pero se cuestiona “si una institución, que tiene
que ser de todos, debe recogerla”. “Entiendo, aunque lo desconozco porque no forma parte de
mi cultura, que el Hanukkah también debe tener representaciones artísticas, o la fiesta del
cordero, y no las recogemos”.

La laicidad de las instituciones es necesaria"

Ferran PedretDiputado del PSC y miembro de la Mesa

Cuestionado por la presencia del pesebre en muchas otras instituciones públicas, como el
mismo Palau de la Generalitat, ayuntamientos o diputaciones (incluso el Parlamento Europeo,
que a pesar de su carácter aconfesional, cuenta con un belén por primera vez este año),
manifiesta que “cada una de ellas decide cómo quiere abordarlo”. “En mi opinión, la laicidad de
las instituciones es necesaria y avanza muy lentamente, pero lo va haciendo, igual que lo ha
hecho la secularización en general de la sociedad catalana”, remata.

En busca del reconocimiento internacional

Más allá del debate de si pesa más, en pleno siglo XXI, la vertiente cultural del pesebre o la
religiosa, lo que parece meridiano es que nadie duda de su sustrato artístico. Tampoco el
Estado, que este verano declaró el pesebrismo como una manifestación representativa del
patrimonio cultural inmaterial. Otros países como Austria y Eslovenia, oficialmente laicos (a
diferencia de España, que es aconfesional), también le han otorgado este reconocimiento. Y
otros como Italia están en vías de concedérselo. El siguiente paso será obtener el
reconocimiento de la Unesco, una cuestión que Ramon Arbolà, presidente de la Federació
Catalana de Pessebristes, no ve lejos: “En pocos meses tendremos más países que habrán
reconocido el pesebrismo como patrimonio cultural y se podrá presentar más en firme un
expediente para obtener ese reconocimiento internacional”, afirma.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9969
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El dilema xinès de la Santa Seu
En el tracte amb el règim comunista xinès, la Santa Seu sempre camina de puntetes sobre el tall
de la navalla. El missioner jesuïta italià Matteo Ricci (1552-1610) va connectar amb la
sensibilitat xinesa per plantar el missatge cristià, que posteriorment es va anar transmetent. Des
que Mao Zedong va trencar rela cions diplomàtiques amb el Vaticà el 1951, dos anys després de
la revolució comunista, el catolicisme a la Xina viu escindit en dos: l’ Associació Patriòtica
Catòlica, que obeeix el Partit Comunista i amb bisbes nomenats pel Govern, i l’ Església catòlica
fidel al Papa, assetjada per les autoritats.

S’estima que el nombre de catòlics xinesos oscil·la entre 6 i 12 milions, sumant-hi les dues
comunitats. Un bri d’esperança és l’acord bilateral signat el 2018 –i renovat dues vegades, el
2020 i l’octubre d’aquest any– per a la designació consensuada de bisbes.

El setge a l’Església catòlica del règim comunista continua amb nous
mètodes

L’exercici d’equilibrisme havia funcionat amb relativa calma des d’aleshores, fins que un episodi
a finals de novembre va disparar noves alarmes al Vaticà. El nomenament de John Peng
Weizhao, de 56 anys, com a bisbe auxiliar de Jiangxi, diòcesi xinesa no reconeguda per la
Santa Seu, va donar peu a un comunicat inusualment dur per part de Roma. “Aquest fet no ha
passat d’acord amb l’esperit de diàleg existent entre el Vaticà i la part xinesa, ni amb l’estipulat a
l’ acord provisional sobre el Nomenament de Bisbes del 22 de setembre del 2018”, diu el text
vaticà, que també parla de “sorpresa” i de “ pena” per la decisió unilateral de la Xina.

John Peng Weizhao, sacerdot des del 1989, va rebre l’ordenació episcopal l’abril del 2014 en
secret, per mandat del papa Francesc, com a bisbe titular de la diòcesi històrica de Yujiang.
Peng va ser empresonat al cap de poques setmanes, i alliberat sis mesos després. El seu
predecessor havia passat 23 anys a la presó.

Ara Peng s’ha convertit en auxiliar d’una diòcesi no canònica, Jiangxi –aquest és el nom de la
província xinesa–, “després de llargues i pesades pressions per part de les autoritats locals”,
assegura la Santa Seu.

Durant la presa de possessió a Nanchang, capital de la pro víncia, John Peng Weizhao va
prometre “adherir-se al principi de les esglésies independents i autònomes” i “conduir
acti vament el catolicisme perquè s’adapti a la societat socialista”.

Des que Xi Jinping es va convertir en president de la Xina el 2013, la tímida obertura al fet
religiós dels immediats anys anteriors va començar a minvar. Xi vol una sinització de les
reli gions, entesa com un ajust màxim a les directrius de l’auto ritat comunista i rebuig de
qualsevol implicació estrangera. Que un altre país –el Vaticà– controli els bisbes en territori
xinès és, per tant, inacceptable.

L’agència de notícies Asia News del Pontifici Institut per a les Missions Estrangeres ( PIME),
inestimable font d’informació sobre l’ Església catòlica a Àsia, ens aclareix el sentit de
l’operació. “Monsenyor Peng Weizhao passa a ser bisbe auxiliar de la diòcesi de Jiangxi . La
designació és important, ja que la diòcesi que li havia estat assignada per Francesc era Yujiang,
un districte eclesiàstic que hi havia des del 1885 i on els missioners lazaristes havien exercit el

https://www.lavanguardia.com/encatala/20221218/8649412/dilema-xines-santa-seu.html


seu ministeri abans de la revolució comunista. Per tant, són les autoritats xi neses, sense cap
acord amb la Santa Seu, les que de cideixen unir en una sola diòcesi els cinc districtes
eclesiàstics tradicionalment vinculats a la metròpolis de Nanchang”, explica AsiaNews.

El titular de la nova diòcesi, John Baptist Li Suguang, és un bisbe patriòtic i Peng serà el seu
auxiliar, una manera d’absorbir el clergat fidel al Papa. Com respondre als nous mètodes del
setge i mantenir-se al país és el gran dilema de la Santa Seu.
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El pessebre del Bisbat ja llueix a l'església de Sant
Miquel de la Seu d'Ègara - Canal Terrassa
Des d’aquest diumenge està instal·lat a l’església de Sant Miquel el pessebre del Bisbat de Terrassa, a la Seu
d’Ègara. Precisament, el bisbe Salvador Cristau l’ha visitat i ha presidit la missa en ritu hispano-mossàrab del
VI diumenge d’Advent a Sant Pere, l’Angelus a Santa Maria i la benedicció de les imatges del Nen Jesús dels
nens de catequesi a la plaça del Rector Mossèn Homs.

A continuació us adjuntem imatges de l’acte i del pessebre:
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La Capella del Claustre acull un emotiu
homenatge de la Coral Cardonina
El proppassat diumenge 18 de desembre, la Capella de la Mare de Déu del Claustre va acollir
una

vetllada dedicada a recordar i homenatjar la figura de mossèn Josep M. Casafont,

sacerdot del bisbat de Solsona, organista cardoní i director fundador de la Coral Cardonina, amb
motiu del desè aniversari de la seva defunció.  

Mn. Antoni Guixé va llegir la glossa Foto: Ramón Estany

Mn. Antoni Guixé va llegir la glossa Foto: Ramón Estany

L'acte va comprendre una primera part conduïda pel prevere

Antoni Guixé

, ex-rector de Cardona i bon amic de l'homenatjat. En aquesta, Mn. Guixé va fer una

breu glossa del finat

i va cloure amb una pregària, tot arranjant uns versos de mossèn Melendres dedicats a la
patrona de Solsona, la Mare de Déu de les trenes.

Entremig, els cantaires cardonins van interpretar

alguns fragments de la missa nadalenca composta per mossèn Casafont

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/40774/capella-claustre-emotiu-homenatge-coral-cardonina


, acompanyats des de l'orgue pel mestre

Joan Boix,

director de la Capella del Claustre i de l'Orfeó Nova Solsona.

 

Foto: Ramón Estany

La segona part de l'acte va consistir en un

recital de cançons

a càrrec de la Coral Cardonina, dirigida pel musicòleg

Ovidi Cobacho Closa

. El programa va comprendre diverses composicions i harmonitzacions de mossèn Casafont,
entre les quals l'espiritual negre “Hi eres tu?” que interpretà la mateixa soprano solista que va
estrenar-lo cinquanta anys enrere, la cardonina Antonia Lozano. El bloc final de cançons va
comprendre

diverses nadales del mateix Casafont

, dels també músics del Solsonès

Antoni Muntada i Llorenç Riu

, així com del compositor bagenc

Francesc Vila



, del que enguany se'n commemora el centenari de naixement.

A primera fila, familiars de Josep M. Casafont Foto: Ramón Estany

Els assistents van omplir les bancades de la capella de la catedral solsonina i la vetllada va
culminar amb el

cant conjunt de públic i els cantaires dels Goigs

a la Mare de Déu del Claustre.  
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EMPORDÀ

n A Figueres no es fa pessebre vi-
vent, però aquest buit se supleix 
amb la mostra de La Cate que ja ha 
esdevingut tradició: la del pesse-
bre mecànic de l’asil i de diorames 
a la capella de Sant Sebastià, al 
carrer la Jonquera. L’obertura 
d’aquest cèntric espai es va fer dis-
sabte passat i restarà obert fins al 
8 de gener. Els horaris, coincidint 
amb festes, són diversos. Aquest 
divendres de 6 a 8 del vespre; dis-
sabte de 6 a 7 de la tarda; diumen-
ge i dilluns, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 
i de 6 a 8 del vespre. Del dia 27 fins 
al 8 de gener, de dilluns a dissab-
te de 6 a 8 del vespre i diumenges, 
de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 i de 6 a 8 del 
vespre. 

Una imatge del pessebre.

ROBERT MOLINA

El pessebre 
mecànic ja es pot 
veure a la capella 
de Sant Sebastià

REDACCIÓ. FIGUERES

n El pessebre vivent de Peralada 
torna als seus orígens. Ho fa retor-
nant al centre històric d’on va sor-
gir fa trenta-nou anys quan un grup 
de joves el va impulsar, aleshores, 
concretament, al pati del Claustre. 
Per fer possible aquest retorn ha 
calgut la bona predisposició d’onze 
veïns que han cedit els seus espais 
particulars, les entrades de les ca-
ses, totes antigues i singulars, per 
acollir alguna de les escenes. L’es-
trena es fa aquest diumenge a les 7 
de la tarda, en sessió única i coin-
cidint amb Nadal. Es repetirà l’en-
demà, per Sant Esteve, i l’1 de ge-
ner.     

El primer pessebre es va dur a 
terme l’any 1981 només restringit 
dins del Claustre, «que era molt di-
ferent, molt més precari, a com el 
coneixem ara», explica el regidor 
de Cultura, Miquel Brugat. L’èxit de 
públic que va aconseguir aleshores 
va fer plantejar trobar un nou espai 
i aquest es va trobar als jardins del 

Castell, on han fet estada trenta-set 
anys. Brugat és conscient que «el 
marc era molt maco i tothom que-
dava molt content, però, tot i que 
ho perdem, guanyem tota la resta: 
la infrastructura de cases, de patri-
moni, que aportaran una imatge 
totalment diferent». A més, supo-
sa un revulsiu per a una proposta 

molt tradicional. El recorregut 
s’iniciarà a la muralla del Portal de 
la Font, inaugurat fa poc, on es farà 
la presentació del pessebre, amb 
recreació històrica, amb la compa-
nyia Drakonia. Tot seguit, els visi-
tants podran anar recorrent car-
rers, cases, l’església parroquial, les 
voltes de l’Ajuntament i, finalment, 
el Claustre de Sant Domènec on es 
tancarà aquest viatge. En total se-
ran una vintena les escenes bíbli-
ques o quotidianes on es recrearà 
el dia a dia dels temps en què va 
viure Jesús. El públic podrà obser-
var de ben a prop vells oficis com el 
de picapedrer –un grup estarà si-
mulant la reconstrucció del tem-
ple– o traginer. El regidor no ama-
ga que, malgrat que fa molts  anys 
que munten el pessebre, es troben 
davant un projecte totalment nou, 
tot i que tenen l’avantatge que mol-
tes cases ja recorden escenaris i 
que poden aprofitar part de 
l’attrezzo. «Crec, sincerament, que 
sorprendrà», conclou. 

Una vintena de persones, entre 
personal de l’Ajuntament i volun-
taris, ho estan fent possible, però 
seran uns cent cinquanta els figu-
rants que aquests tres dies li dona-
ran vida, veïns de totes les edats. 
Aniran abillats amb el vestuari de 
cada any, una part del qual s’ha mi-
llorat. L’entrada al pessebre costa 5 
euros i és gratuït fins a 12 anys o 
amb el carnet del Super3. 

u La bona predisposició dels veïns permet transformar carrers i espais 
singulars del poble en una vintena d’escenes bíbliques o quotidianes

El pessebre de Peralada 
retorna al centre històric

CRISTINA VILÀ BARTIS. PERALADA

Aquest projecte nou 
s’estrena diumenge 
amb una presentació  
a la renovada muralla 
del Portal de la Font

Alguns figurants d’una anterior edició del pessebre. AJ. DE PERALADA
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Col·locació de la primera pedra d’un edifici a Cappont / Fons Gómez Vidal (1964)

RETROSPECTIVA DE LA SEU VELLA arxiu fotogràfic de l’institut d’estudis ilerdencs

Jujol i l’escletxa de Guimerà
Un grup de caminadors hem fet aquesta darrera 

setmana una ruta circular de Ciutadilla a Guimerà 

passant pel santuari de la Bovera, antic mones-

tir femení cistercenc, filial del de Vallbona de les 
Monges. L’estrella de la caminada, entre paisatges 

i sembrats exuberants per les darreres pluges, ha-

via de ser la contemplació del retaule d’alabastre 
de Josep Maria Jujol que presideix l’altar major de 
l’església parroquial de 

santa Maria de l’Assump-

ció de Guimerà. Segura-

ment, molts lleidatans 

desconeixen aquesta 
obra de l’arquitecte més 
insigne de Tarragona. Ju-

jol estiuejava a Guimerà. 

Durant la Guerra Civil van cremar el retaule del 

temple i el col·laborador i deixeble de Gaudí es va 
oferir per fer-ne un de nou. El resultat és espec-

tacular pel que suposa incrustar una obra moder-
nista amb molts trets gaudinians dins d’una es-

tructura gòtica. Actualment, la porta d’entrada de 
l’església de santa Maria està barrada amb unes 
tanques com a mesura de seguretat perquè la fa-

çana del temple té una 

ostensible escletxa. Una 
escletxa que Jujol ja va 
descriure en uns apunts 

gràfics datats l’any 1930. 
En noranta-dos anys no 
hem tingut temps d’ar-
reglar-la.

La Punxa
Josep Ramon Correal
correalmodol@gmail.com

A Guimerà hi ha          

un retaule de Jujol,

col·laborador de Gaudí

PÀGINA DOS | 

SORTEJOS
ONCE DEL 19/12/22

72715  
SUPER ONCE DEL 19/12/22

03-05-06-09-16-20-24-26-
29-36-37-42-43-44-50-69-71-

72-77-79

GORDO PRIMITIVA DEL 18/12/22

07-08-11-18-50  CLAU: 7

 ENCERTANTS EUROS

5+1 0  POT

5+0 1  161.919,06

4+1  21  1.401,90

4+0 193 177,96

3+1 1.428  27,49

3+0 9.457 13,49

2+1 23.263  4,22

2+0 150.019 3,00

REINT. 340.621 1,50

PRIMITIVA DEL 19/12/22

01-07-24-30-40-49 
COMPL.: 14 REINT.: 1

 ENCERTANTS EUROS

6+REINT. 0 POT 

6 0  POT

5+C 2 49.610,89

5 173 1.051,48 

4 9.200 28,76

3 117.269 8,00

REINT. 513.513 1,00

EUROMILIONS DEL 16/12/22

   02-15-19-35-44 ESTR.: 2-7 
         ENCERTANTS EUROS

5+2 0 POT

5+1 4 354.267,19

5+0 17 41.399,04

4+2 23 937,80

4+1 780 117,30

3+2 1.068 40,93 

4+0 2.764  45,10

2+2 14.135  9,81

3+1 28.374 10,46

3+0 92.344 10,13

1+2 71.516 4,92

2+1 353.831 5,05

2+0 1.065.206 4,22  

  BONOLOTO DEL 19/12/22

04-06-16-21-39-49 
COMPL.: 11 REINT.: 6

 ENCERTANTS EUROS

6 0  POT 

5+C 5  28.652,01

5 82  873,54

4 4.089  26,28

3 77.495 4,00

REINT. 457.366 0,50

LOTTO 6/49 DEL 19/12/22

06-12-13-23-27-28             
COMPL.: 37 REINT.: 5 

JOQ.: 163457

TRIO DEL 19/12/22

1·5·9   /   2·0·6

FARMÀCIES 
D’URGÈNCIA

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
OBERTES DE 9 A 22 HORES

ANADON   Balmes, 44
BARIOS BAQUERO   Riu Ebre, 10
GARRÓS   Prat de la Riba, 53
FREIXINET   Passeig de Ronda, 70

GUÀRDIA DE NIT 

GARRÓS   Prat de la Riba, 53

1038  A Nova Orleans (EUA)

se celebra la cerimònia de 
venda de la Louisiana als Es-

tats Units per part de França. 

1973  A Madrid, l’organitza-

ció terrorista ETA assassina el 

president del govern espan-

yol Luis Carrero Blanco amb 
prop de 100 quilograms d’ex-

plosius al pas del seu cotxe, 
un Dodge negre que va volar 

pels aires i va caure en el pati 
interior d’un convent.

2003  Pasqual Maragall 

pren possessió com a 127è 
president de la Generalitat 

de Catalunya.

MEMORIA
REJUVENECE

Associació familiars Alzheimer Lleida

TU

 

Refrán  Caldo de gallina es 

famosa medicina.

Humor  Jaimito llega a casa 

y le dice a su padre: “Papá, 
¿te acuerdas que me dijiste 

que me comprarías una bici-
cleta nueva si pasaba de cur-
so?”    

-Claro, hijo, ¿cómo ha ido? 

-¡Fantástico papá! Te vas a 
ahorrar este gasto... 

Sant Domènec de Silos, abat; 
Eugeni i Filogoni, bisbes; Liberat, 

màrtir; Teòfil, soldat, màrtir

Les dolçaines de 
Nadal solen dur 
mal de queixal

20
desembre - 2022

DIMARTS

AVUI FA 

ANYS 
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Els alcaldes de Balaguer, Térmens 
i Vallfogona diuen que seria un 
“nyap” una autovia de tres carrils
L’estudi informatiu de la variant de Térmens plantejarà aquesta 
opció i la de quatre per enllaçar amb el tram ja fet de Vilanova
Lleida
REDACCIÓ

L’estudi informatiu de la variant 
de Térmens, que ha d’enllaçar 
amb el tram desdoblat de Vilano-
va de la Barca de la futura auto-
via entre Lleida i Balaguer, plan-
teja l’opció de convertir aquesta 
franja en una carretera de tres 
carrils (dos en un sentit i un en 
l’altre) o fer-la de dos carrils per 
banda. El Departament de Terri-
tori haurà de decidir arribat el cas 
tot i que l’opció de tres carrils no 
agrada gens als alcaldes de Bala-
guer, Vallfogona i Térmens, que 
ahir van dir que passar de quatre 
a tres carrils seria un “nyap”.

Jordi Ignasi Vidal, paer en cap 
de Balaguer, va ser rotund al va-
lorar la notícia que va avançar LA 
MAÑANA. “Ha de ser de quatre. 
Tres no pot ser perquè seria un 
nyap”. Vidal va anar més enllà i va 
assegurar: “L’altra (la de tres car-
rils) no l’accepto de cap manera”. 
Vidal va dir que Balaguer serà “in-
flexible” en aquesta qüestió i va 
manifestar que l’autovia ha d’arri-
bar fins a Balaguer, a l’alçada de la 
C-26, amb quatre carrils.

En els mateixos termes es va 
expressar Xavier Castellana, al-
calde de Vallfogona de Balaguer, 
que com Jordi Ignasi Vidal va ad-
vertir que rebaixar la via de qua-
tre a tres carrils al tram de Tér-
mens seria “un nyap”. Castellana 
va manifestar que Balaguer, com 
a capital de comarca que és, ha 
d’estar connectada amb un bon 
sistema d’infraestructures i que 
això també va en “benefici” dels 
dos municipis d’aquest mateix 
tram, Vallfogona i Térmens. Cas-
tellana va explicar que ara Ba-
laguer és una ciutat de serveis i 
que tenir autovia la faria “més 
atractiva” per les empreses. Con-
cepció Canyadell, alcaldessa de 
Térmens, també va ser taxativa. 
“Nosaltres apostem pels quatre 
carrils” i va afegir que espera que 
els ajuntaments puguin opinar al 
respecte. Molt s’hauria de justifi-
car que fos de tres, va concloure 
la també diputada al Congrés.

FOTO: Tony Alcántara / De la futura autovia entre Lleida i Balaguer només se n’ha construït el de Vilanova de la Barca, ara per ara sense continuitat

La variant 
d’Artesa de 
Segre s’obrirà 
al trànsit el 
mes de gener
La nova variant d’Artesa de Se-
gre, una obra que executa el 
Govern, entrarà en funciona-
ment al gener, segons va anun-
ciar ahir la nova delegada de la 
Generalitat a Lleida, Montse 
Bergès, durant l’esmorzar de 
Nadal amb la premsa (més in-
formació a la pàgina 15). Ber-
gès també va destacar com 
accions del Govern a les comar-
ques de Ponent la recent posa-
da en servei de la nova variant 
de la Granja d’Escarp i l’estabi-
lització de talussos a la carrete-
ra C-13 a l’alçada de Camarasa. FOTO: Jordi Farré / Les obres de la variant d’Artesa, que enllaçaran amb la carretera de Comiols, al novembre
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Els Pastorets de Sitges tornen a l’escenari
del Casino Prado sense restriccions
  

 La tradicional representació d’’El Primer Nadal dels Pastors’ torna a l’escenari del Casino
Prado Suburense els dies 27 i 28 de desembre. L’espectacle teatral, dirigit per Josep Maria
Esteban, es basa en el text de Mossèn Rossend Fortunet i compta amb la música en viu sota la
direcció d’Esteve Molero. Com a novetat d’aquest any, el músic, compositor i arranjador ha fet
una orquestració modernitzada per a piano, per a instruments de vent, percussió i sintetitzadors.
Les cançons seran, com és costum, interpretades en directe pels actors. La modernització de la
música continua l’aposta de l’organització per consolidar el treball escenogràfic i potenciar
també la part visual amb projeccions digitals (de vídeo). 

 L’Associació Teatral Els Pastorets de Sitges, amb el suport de l’Ajuntament de Sitges, torna a
posar en escena aquest muntatge sense restriccions després que l’any passat la pandèmia de la
Covid-19 encara limités l’aforament.

 Enguany aquest espectacle nadalenc mobilitza un total de 104 persones entre actors, músics,
ballarins, figurants i equip tècnic (tramoia, maquillatge, vestuari, entre d’altres) per posar en
escena l’etern conflicte entre el bé i el mal, mitjançant les peripècies d’un grup de pastors que
viuen l’arribada del Messies envoltats de la batussa entre àngels i dimonis.

 L’obra és una versió reduïda del text de Mossèn Fortunet perquè cada funció tingui una durada
de gairebé dues hores. Les funcions seran  els dies 27 de desembre a les 18 h, i el 28 de
desembre a les 22 hores.

 La funció del dia 27 de desembre serà a les 18 hores i, prèviament, hi haurà una xocolatada per
al públic a partir de les 16.30 hores. En aquest espai de temps els infants també es podran pintar
com un àngel o un dimoni. Alhora el públic en general podrà veure com l’elenc acaba de retocar-
se i maquillar-se abans de sortir a escena.

 Coincidint amb el Dia dels Sants Innocents, la sessió del 28 de desembre, serà com és
tradicional especial perquè contindrà gags sobre l’actualitat sitgetana.

 Les entrades tenen un cost de 10 euros i es poden adquirir a la pàgina web de
https://elspastoretsdesitges.cat i el mateix dia de la funció una hora abans a la taquilla del
Casino Prado.

 L’Associació Teatral Els Pastorets de Sitges, guardonada recentment amb la Distinció Especial
atorgada per l’Ajuntament de Sitges, proposava novament la tradició d’anar a veure aquesta
obra per Nadal. 

’El Primer Nadal dels Pastors’

27 i 28 de desembre

Teatre Casino Prado
 Funcions:

https://www.eixdiari.cat/cultura/doc/104808/els-pastorets-de-sitges-tornen-a-lescenari-del-casino-prado-sense-restriccions.html


 • 27 de desembre a les 18  h (amb xocolatada per al públic de l’obra a partir de les 16.30 h)

• 28 de desembre a les 22 h

Organitza: Associació Teatral Els Pastorets Sitges

Entrades:
 • web https://elspastoretsdesitges.cat
 • Taquilla del Casino Prado
 Preu: des de 10 euros.

https://elspastoretsdesitges.cat
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Les despeses emocionals no resoldran 
el problema. Feu un pas enrere, reviseu 

la situació financera i planifiqueu estalviar més 
l’any vinent. Ajudeu els menys afortunats.

TAURE 20-IV / 20-V.
Compartiu pensaments i sentiments i 
descobriu quina és la vostra posició. Us 

sorprendrà la resposta que rebeu i us ajudarà a 
posar la vida en perspectiva.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Podeu acceptar ajudar, però no us com-
prometeu a fer-vos càrrec d’un projecte 

que no us pertany. Apliqueu temps i esforç en 
allò que tingui un impacte més gran.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Planegeu reunir-vos amb aquelles per-
sones que us posen un somriure a la 

cara i us desperten la imaginació. Una idea emo-
cionant captarà la vostra atenció.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Els actes impulsius us portaran proble-
mes. Ajudar una causa en què creieu us 

aixecarà l’ànim. El que feu pels altres oferirà la 
recompensa més alta. Sigueu generosos.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
La llar és on és el cor. Treballeu amb les 
persones que més us importen per crear 

un ambient càlid i còmode on pugueu parlar 
sobre qualsevol cosa.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Aneu amb compte a abordar temes 
delicats amb familiars i amics. És pro-

bable que trobeu conflictes si no trieu les parau-
les sàviament. Podrien venir imprevistos.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Deixeu que la imaginació mani i se us 
ocorreran plans que canviaran la vostra 

vida i la vida de les persones que trobeu. Parleu 
i compartiu pensaments.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No us arrisqueu ni us involucreu en un 
pla dubtós aliè. Feu allò que us sembli 

correcte i millor i no mireu enrere. Aneu sempre 
cap endavant.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
El canvi us alegrarà el dia. Considereu 
cada situació com un projecte i modifi-

queu el que no s’ajusta als vostres plans. No es-
pereu que la vida us somrigui.

AQUARI 20-I / 18-II.
Un incident emocional canviarà els 
plans. No permeteu que els assumptes 

trivials us arruïnin el dia ni us impedeixin ocu-
par-vos de les tasques urgents d’última hora.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No podeu comprar l’amor, però la vostra 
bondat sí que ho farà. Canviar la forma 

en què gestioneu diners establirà les bases per 
a un futur brillant. 

L’empresa Borges dona 15.000 litres                   
d’oli al Banc dels Aliments
Borges International Group va donar divendres 15.000 
litres d’oli al Banc dels Aliments per repartir entre les 
diferents seus catalanes. Aquest és el desè any en què 
l’empresa de Tàrrega col·labora així en el Gran Recapte.

BorgES INTErNATIoNAL groUP

CoL·LEgI CLAVEr

El Col·legi Claver presenta davant de 250 
persones la nova església rehabilitada
El Col·legi Claver va presentar divendres passat la seua 
nova església després de quatre mesos de treballs de re-
habilitació. La celebració va comptar amb l’actuació de 
l’arpista lleidatana Berta Puigdemasa i alumnes de l’escola.

La coral romanesa Miorita estrena una 
nadala en el pregó de Nadal de la Paeria
La coral romanesa Miorita va estrenar dissabte la nadala 
Alegra’t terra escollida, de Joan Bellmunt i Joaquim Mesa-
lles, en el pregó de Nadal de la Paeria que va pronunciar 
l’exdirectora del Museu de Lleida i de l’IEI Montse Macià.

PESSEBrISTES LLEIDA

Debat sobre ‘generación 1974’ de Juan Cal a la Biblioteca d’Alpicat
La Biblioteca d’Alpicat va acollir 
dijous passat un club de lectura 
moderat per Andreu Loncà per 
comentar entre els assistents la 
novel·la Generación 1974 amb 

el seu autor, el periodista Juan 
Cal. Una activitat cultural que 
acomiada l’any amb esplendor, 
ja que dos dies abans, el 13 de 
desembre, el club coordinat per 

Maria Pons havia comptat amb 
la presència de la catedràtica 
de literatura francesa Àngels 
Santa per parlar sobre el clàssic 
Madame Bovary.

BIBLIoTECA D’ALPICAT

galetes solidàries contra el càncer infantil
Els alumnes de tercer i quart 
de Primària de l’escola Països 
Catalans de Lleida han portat 
a terme un any més el projecte 
Galetes Solidàries. Els estudi-
ants han elaborat ells mateixos 

aquests dolços que, posterior-
ment, han venut a altres alum-
nes i professors del centre de 
Balàfia. Gràcies a aquesta ini-
ciativa han aconseguit recaptar 
500 euros que en aquesta ocasió 

aniran destinats a l’Associació 
de Famílies de Nens amb Càn-
cer, Afanoc, amb l’objectiu de 
millorar la qualitat de vida dels 
joves usuaris d’aquesta associa-
ció i de les seues famílies.

ESCoLA PAïSoS CATALANS

Els alumnes de tercer i quart de Primària del col·legi Països Catalans, amb el val de 500 euros.
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DES DEL CARRER

Dios convierte los males en bienes, 
editat per Voz de Papel, és el nou 
llibre de Mn. Josep Maria Alimbau, 
que durant molts anys ha estat col-
laborador del Full Dominical i de 
Catalunya Cristiana. El llibre pren 
com a lema unes paraules de Josep 
d’Egipte, que va dir al final de la vida 
als seus germans: «Cert que vosal-
tres em volíeu fer mal, però Déu n’ha 
volgut treure un bé» (Gn 50,20). 

Quin és el secret per saber veure 
totes les coses, també les negatives, 
amb una mirada positiva?

Tenir conreat un esperit ama-
rat de cristianisme evangèlic i pur, 
d’alegria, tal com ens parla Jesús 
en les Benaurances i també Josep, 
virrei d’Egipte. És per això que he 
volgut posar el missatge de la sal-
vació a la primera pàgina del llibre, 
com a títol: Dios convierte los males 
en bienes; «Vosaltres em volíeu fer 
un mal, però Déu va canviar aquest 
designi en... un bé» (Gn 50,20). És 
un missatge d’esperança i d’alegria.

Als cristians ens cal més alegria 
i optimisme? 

Se’ns demana el do de l’ale-
gria, als cristians. I l’alegria és 
el resultat de la virtut que, com 
explica sant Tomàs d’Aquino, 
«penja d’una branca, primer com 
una flor i després com un gran fruit 
de l’esperit»: fruit de llum i alegria.

Quin és l’ensenyament de Jesús 
en aquest sentit?

Sempre és «La pau sigui amb 
vosaltres». La pau de Jesús inclou ale-
gria, joia, gaudi... I consisteix a viure 
sempre contents, encara que sigui en-
mig d’adversitats, de malalties, de so-
friments, d’angoixes: amb pau. Jesús 
ens ensenya que la saviesa és saber 
convertir un mal en un bé. Aquesta és 
la saviesa transmesa per la Revelació
en la història de Josep, Virrei d’Egip-
te, fill de Jacob, qui fou venut com a 
esclau pels seus germans, i empreso-
nat, però arribà a ser el salvador del 
poble d’Israel, de la fam general que 
envaí bona part de la terra. 

En els onze llibres d’espirituali-
tat cristiana que ha escrit, ha desta-
cat el testimoni de moltes persona-
litats. Amb quina es queda?

Amb el testimoni del meu bon 

amic, apòstol, eminent metge, ci-
rurgià i pneumòleg barceloní, doc-
tor Ricard Botifoll, que més tard es 
va fer germà de Sant Joan de Déu. Va 
ser metge de l’Aula del Concili Vaticà 
II, a Roma, per als 5.000 bisbes re-
units. Una vegada acabat el Concili, 
va demanar anar a les missions. El 
van enviar a Lunsar (Sierra Leone), 
on va fundar i dirigir l’Hospital de 
Sant Joan de Déu. Va salvar milers 
de persones. Com a conseqüència 
d’haver mirat durant tantes hores 
a través de la pantalla dels raigs 
X, observant els pulmons de nens 
amb tuberculosi ( ja que no hi havia 
diners per a pagar radiografies), li 
van haver d’amputar els quatre dits 
de la mà dreta, a causa d’una der-
matitis oncològica, i després els dits 
de la mà esquerra. Quin testimoni!
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CARME MUNTÉ MARGALEF Josep Maria Alimbau, autor de 
«Dios convierte los males en bienes»

«Jesús ens ensenya 
que la saviesa és saber 
convertir un mal en un bé»

25 DESEMBRE 2022
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