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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. No està permès remetre’l a altres 
persones o la seva explotació comercial. La difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que vetllen pel compliment d’aquesta 
normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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Putin admet “dificultats
extremes” aUcraïna
Ordena augmentar la caça de “traïdors, espies i sabotejadors”
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En una admissió estranya dels
problemes a què s’enfronta Rús-
sia a Ucraïna, el president rus,
Vladímir Putin, va declarar ahir
que a les províncies ucraïneses
queesvaannexionar al setembre
la situació és “extremament difí-
cil”. Davant aquest panorama, va
ordenar als serveis secrets de se-
guretatrus(l’FSB,hereudelKGB
soviètic) intensificar la recerca
de “traïdors, espies i saboteja-
dors”, i també prevenir les ame-
nacesprocedentsde l’exterior.
En un missatge en vídeo amb

motiu del dia dels Serveis de Se-
guretat, que a Rússia es va cele-
brardilluns,elcapdelKremlinva
exigir als organismes de contra-
intel·ligència, incloent-hi els mi-
litars, “màxima concentració”
per fer front a “noves amenaces i
desafiaments”.
“Vostèshandeposar fi a les ac-

tivitats dels serveis especials es-
trangers, per identificar ràpida-
ment els traïdors, els espies i els
sabotejadors”, va dir en un dis-
cursdifósahirdimarts.
El missatge coincideix, a més,

amb una xifra rodona en el con-
flicte d’Ucraïna. El 24 de febrer
del 2022 –ahir va fer 300 dies–
Putin va ordenar a les forces ar-
mades russes entrar en territori
d’Ucraïna, de manera que va co-
mençar el més conflicte bèl·lic
mésgreuaEuropadesdelaSego-
naGuerraMundial.
També va sorprendre que ad-

metésquelasituacióa lesprovín-
cies del sud i l’est d’Ucraïna que
Rússiaesvaannexionaralsetem-

Ahir mateix el governador de
Briansk, AleksandrBogomaz, in-
formava de dos atacs a la seva re-
gió,unambprojectilsprocedents
d’Ucraïna contra el districte de
Suzemka,queva fermalbédiver-
ses vies del tren i va interrompre
parcialment el subministrament
elèctric; i un altre amb un dron a
propde lacapitalprovincial,diri-
git contra laxarxaelèctrica.
Méssorprenentvaserqueaco-

mençaments de desembre diver-
sosdronseludissintotavigilància
i ataquessin dos aeròdroms rus-
sosalesprovínciesdeRiazaniSa-
ràtov, acentenarsdequilòmetres
de la fronteraucraïnesa.
“Qualsevol intent de violar la

fronteras’hadefrustrardemane-
ra ràpida i efectiva, fent servir
qualsevol força i mitjà que tin-
guem a la nostra disposició”, va
indicar Putin. El president rus va
subratllar que una de les princi-
pals prioritats de l’FSB, que diri-
geix el seu aliat Aleksandr Bórt-
nikov, és la lluita contra el terro-
risme. “Vostès tenen molta
experiència, per tant, cal conti-
nuar els esforços per prevenir
atacs terroristes de manera àm-
plia i eficaç. Els llocs freqüentats,
les instal·lacions estratègiques i
lesinfraestructuresdetransport i
energia han d’estar sota un con-
trol especial”, vaordenar.
Rússia ha qualificat d’atemp-

tats terroristes diversos atacs
viscuts durant el conflicte, com
ara l’explosió a l’octubredel pont
de Kertx, que uneix Crimea amb
la Rússia continental i que des
que es va construir, el 2018, s’ha
convertit en un símbol de l’anne-
xió d’aquesta península del mar
Negre."

bre, Kherson, Zaporíjia, Donetsk
i Luhansk, la situació és “extre-
mamentdifícil”.
“Però les persones que hi vi-

uen, els ciutadans de Rússia, es-
perenlasevaprotecció. Ieldeure
de vostès és fer tot el que calgui
per garantir al màxim la seva se-
guretat, el respecte dels seus
drets i llibertats”, vadirPutin.
Rússia es va annexionar

aqueststerritorisucraïnesosel30
de setembre, després de l’orga-
nització de referèndums exprés
queelGovernd’Ucraïna ielsseus
aliats occidentals van qualificar
de “farsa”. Consideren les anne-
xionsil·legals, igualquel’annexió

delapenínsuladeCrimeael2014.
Tot i això, les tropes russes no

controlen completament cap
d’aquestes quatre províncies i al
novembrees vanhaverde retirar
de la ciutat de Kherson, l’única
capital provincial que des del fe-
brerhavienaconseguitprendre.
Per prevenir riscos de l’exte-

rior,Putinvaordenaral serveide
fronteres de l’FSB “intensificar”
la vigilància de les fronteres es-
tatals. Les províncies russes oc-
cidentals que afronten amb
Ucraïna, especialment Bélgorod,
Kursk iBriansk, han informat re-
gularment d’atacs dirigits contra
infraestructuresbàsiques.

“Les infraestructures
estratègiques
de transport i energia
han d’estar sota
un control especial”

Treballadors d’un hospital deDonetsk que va patir danys ahir després d’un bombardeig ucraïnès
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ElVaticà fa fora del
sacerdoci unmediàtic
capellà pròxim aTrump
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Frank Pavone, unmediàtic ca-
pellà dels Estats Units molt
pròxim a l’expresidentDonald
Trump, ha estat expulsat del
sacerdocipelVaticàdesprésde
desobeir de manera “persis-
tent” les instruccions del seu
bisbe i després de ser conside-
rat culpabled’anarmassa lluny
enlamilitànciapolíticaambles
seves “comunicacions blasfe-
mes” a les xarxes socials. Així
hohacomunicatenunacartael
nunci (ambaixador vaticà) del
papa Francesc als EUA, Chris-
tophe Pierre, a la conferència
episcopaldelpaís.
Pavone és un personatge

provocador amb gran reper-
cussió als EUA i fa més d’una
dècada que està enfrontat al
bisbe d’Amarillo, a Texas, per
les seves activitats polítiques.
Nonomés va ser conseller reli-
giós deTrump, sinó que també
lidera l’organització antiavor-
tista Priests for Life (sacerdots
per la vida) i, quan el republicà
va perdre les eleccions del
2020 contra Joe Biden, va de-
nunciarquehihaviahagut frau
en els comicis i va estendre la
versió que el demòcrata no ha-
via guanyat a les urnes, al con-
trari del que “elsmitjansmani-
puladors deien”. Abans de les
eleccions, ladiòcesid’Amarillo
ja havia denunciat el seu ús de
les xarxes socials i s’havia dis-
tanciat de la seva militància
partidista.
La polèmica més gran la va

causarel2016quanvapublicar
un vídeo en què col·locava el
cos d’un fetus avortat en un al-
tar i instavaels seus feligresosa
votar contra Hillary Clinton,
arribantadirquenopodiende-
clarar-se catòlics si apostaven
per la candidata demòcrata. A
la carta, Pierre escriu que ja li
han donat moltes oportunitats
per explicar-se i que, per tant,
nopodràtenirdedretaapel·lar
contra la seva expulsió del sa-
cerdoci.
Pavone continua mantenint

en el seu compte de Twitter
unaimatgealcostatdeTrumpi
ha advertit els seus seguidors

antiavortistes que “pensar que
un tros de paper del Vaticà pot
fer que pari de defensar els no
nascuts és com pensar que un
tros de paper del Tribunal Su-
premelspot treure ladignitat”.
“Entoteslesprofessions, inclo-
ent-hi el sacerdoci, si defenses
els nonascuts et tractaran com
aells!L’únicadiferènciaésque,
quan ens ‘avorten’, continuem
parlant,alt iclar”,hacontinuat.
En un comunicat més ex-

tens, desafia fins i tot una per-
sona del Vaticà o de la nuncia-
tura a seure amb ell durant un
directe televisiu, per parlar
amb “transparència” del que
hapassat ique“elpobledeDéu
jutgi per si mateix”. També ha
promès que continuarà amb la

seva “guerra” contra l’avorta-
ment i contra la “cultura de la
cancel·lació” de l’Església que
creu que l’ha perseguit durant
dècades.
Sobre Priests for Life, que el

Vaticà defineix com una asso-
ciació “no catòlica”, determina
que seran ells mateixos els qui
decidiran el rol que tindrà Pa-
vone com a “persona laica”.
Aquesta organització ja va ser
investigada fa vuit anys pelVa-
ticàper la sevagestióeconòmi-

ca.Llavors el cardenaldeNova
York, Timothy Dolan, va dir
que “no volia tenir res més a
veure” ambells.
Els seguidors de Pavone

s’hanmostrat indignats amb la
Santa Seu pel càstig, incloent-
hi el bisbe de Tyler, a Texas,
Joseph Strickland, un bisbe
controvertit que també és co-
negut per la seva oposició a
Francesc. “La blasfèmia és que
aquest sant sacerdot sigui can-
cel·lat mentre un president
malvat (Biden) promou la ne-
gació de la veritat i l’assassinat
dels no nascuts”, va escriure a
Twitter."

Pavone va publicar
un vídeo col·locant
un fetus avortat en
un altar per demanar
el vot contra Clinton

Frank Pavone en una de les seves explosives homilies
)'%$"<;9 7 43
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La Fiscalía General del Estado es-
tá solicitando a las 70 diócesis es-
pañolas que le remitan todos los
datos sobre pederastia en la Igle-
sia católica con “información so-
bre las denuncias o testimonios
recabados (...) en el seno de con-
gregaciones, colegios o cualquier
otra institución religiosa”, ya que
“sería de máximo interés y utili-
dad” para la “eliminación de este
lamentable fenómeno”. Fuentes
de la Fiscalía han precisado a EL
PAÍS que su objetivo es recopilar
todos los datos posibles para “di-
mensionar el problema” y “ver
qué iniciativas se pueden impul-
sar para los casos que yahanpres-
crito”, como las posibles vías de
reconocimiento y resarcimiento
de las víctimas. “El problema no
está en los casos que han salido a
la luz, sino en los que no se cono-
cen”, matiza la fuente.

La Fiscalía tomó esta decisión
al comprobar en junio que la Con-
ferencia Episcopal Española
(CEE) le entregaba los dos prime-
ros informes con cientos de casos
quehabía recibido de este periódi-
co, pero, en cambio, no informa-
ba de todos los que los propios
obispos conocen. La Fiscalía, “en
relación a la colaboración demos-
trada al entregar dichos infor-
mes”, pidió a finales de este vera-
no a la CEE los casos que les esta-
ban llegando a las oficinas dioce-
sanas, pero la organización de los
obispos replicó que “no tenía po-
der para hacerlo” e indicó al mi-
nisterio público que contactara
con cada diócesis individualmen-
te. No obstante, la CEE ya está
centralizando toda la informa-
ción de las diócesis sobre los ca-
sos de pederastia. Ha pasado de
declararse durante años impoten-
te para exigir a cada obispo la in-
formación de los casos, y negar
cualquier conocimiento de cifras
del fenómeno, a reclamarla en ex-
clusiva y coordinar una respuesta
común.

La CEE encargó en febrero
una auditoría externa al despa-
cho de abogados Cremades&Cal-
vo Sotelo, y en este caso las dióce-
sis sí le están enviando informa-
ción de sus archivos. En cuanto al
tercer informede abusos entrega-
do por ELPAÍS la semana pasada,
esta vez la CEE no ha acudido de
momento a presentarlo a la Fisca-
lía. Tampoco quiere aclarar si lo
va a hacer.

La Fiscalía, finalmente, se diri-
gió por primera vez hace un mes
a las 70 diócesis españolas, una
por una. No obstante, la Iglesia se
resiste a colaborar plenamente y
a revelar todo lo que sabe. La reac-
ción del nuevo secretario general
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, CésarGarcíaMagán, ha sido
enviar una circular interna a los
obispos españoles el pasado vier-
nes, a la que ha tenido acceso este
periódico. En ella, aconseja cola-
borar con el ministerio público
de forma restrictiva. Por un lado,

recomienda que solo se remitan a
las fiscalías provinciales los casos
de víctimas que sigan siendo me-
nores de edad —aunque a esto ya
les obliga la ley desde 2015—, y a
la Fiscalía General, únicamente
las referencias y fechas de estas
comunicaciones. Y por otro, esta-
blece que se entregue la relación
de casos —de nuevo solo las refe-
rencias y fechas— donde las vícti-
mas sean mayores en la actuali-
dad “que ya han sido comunica-
dos hasta el momento”. Se refiere
a las denuncias que los obispos
comenzaron a enviar a la Fiscalía
a partir de 2019. Que no son todos
los que conocen, sino los que ca-
da obispo considera “relevantes”,
según explicó en junio el ex secre-
tario general de la CEE, actual ar-
zobispo de Valladolid, Luis

Argüello. Es decir, la Iglesia no
está enviando a los fiscales aque-
llos casos que se han recibido o
juzgado internamente durante dé-
cadas y que no han presentado
ante las autoridades civiles, aun-
que no tienen la obligación legal
de hacerlo.

A algunosmiembros de la judi-
catura eclesiástica no les han gus-
tado las recomendaciones del
nuevo secretario general de la
CEE. “Lo grave no es que nos di-
gan lo que tenemos que decir, si-
no la negativa a transmitir infor-
mación quehemos recibido sobre
víctimas que ahora son mayores
de edad, aunque sufrieron los abu-
sos siendo menores. Es una ver-
güenza, noha cambiadonada”, di-
ce un juez eclesiástico que prefie-
re guardar su anonimato. Para es-

te canonista, es alarmante que la
Conferencia Episcopal siga negán-
dose a sacar a relucir los casos del
pasado, donde hay obispos acusa-
dos de encubrimiento. “También
es indignante que quieran contro-
lar lo que hace cada diócesis,
cuando hace tan solo un par de
años justificaban que no tenían
poder sobre ellas”, subraya.

Esta resistencia a dar datos
choca con las primeras declara-
ciones deGarcíaMagán en su pri-
mera rueda de prensa, tras su
nombramiento como secretario
general el pasado noviembre, so-
bre la política que la Iglesia iba a
mantener con los abusos: “Hay
un compromiso muy serio y sin
fisuras por una transparencia”.
Con la entrega hace una semana
del tercer informe de EL PAÍS,
con 50 casos inéditos, a la CEE y
al Defensor del Pueblo, los cléri-
gos acusados en los últimos 12
meses ascienden a 500. En total,
todos los casos conocidos son 906
y al menos 1.713 víctimas, según
la contabilidad que lleva este dia-
rio y que está recogida en su base
de datos.

El nivel de sinceridad y colabo-
ración de la Iglesia es una de las
claves decisivas para que los ca-
sos ocultos de pederastia salgan a

La Fiscalía pide a los obispos los
datos de todos los casos de abusos
La Conferencia Episcopal Española recomienda a las diócesis que limiten la respuesta
solo a hechos actuales que afecten a menores de edad, sin aludir a los del pasado

La llegada de la carta del
secretario general de la Confe-
rencia Episcopal Española a
las diócesis ha coincidido con
otro correo electrónico en el
que la dirección de la organi-
zación les solicita los datos
que han recopilado en sus
oficinas durante el último año.
“Necesitamos saber las perso-
nas que han acudido a los
centros para solicitar informa-
ción y si esa información ha
generado actuaciones en las
diócesis o institutos de vida
consagrada. Os pedimos el
número, no nombres, ni inicia-
les, ni nada que identifique a
las personas, debemos ser
respetuosos con la ley de pri-

vacidad de datos”, aparece en
el mensaje, firmado por Jesús
Rodríguez Torrente, juez audi-
tor del Tribunal de la Rota.

La conferencia requiere
todas las denuncias que se
han interpuesto tanto en las
diócesis como “las que han
proseguido su cauce dentro
del procedimiento administra-
tivo o judicial”, matizando si
se ha acompañado a la víctima
psicológicamente y espiritual-
mente. También pregunta si
cuentan con un protocolo de
actuación —aunque el secreta-
rio general informó en noviem-
bre de que todos los obispos
ya lo estaban aplicando— y si
han hecho cursos de forma-

ción para prevenir los abusos.
Para responder “de forma

clara y rápida”, la conferencia
ha creado dos formularios en
línea. “Se trataría de hacer
balance de lo actuado y poder
ofrecer a todos, la Iglesia, la
sociedad y los medios de comu-
nicación, lo que se está reali-
zando y trabajando sobre este
tema”, añade Rodríguez en el
correo electrónico.

La fecha límite impuesta
para enviar la información es
el 20 de enero. “Estamos orga-
nizando el encuentro próximo,
de marzo, para que podáis ir
reservando el día 3. Será de
formación y de amplio espacio
para contraste y preguntas.
Nos centraremos en el tema
del victimario, la aproxima-
ción a la identidad del victima-
rio, presentaremos un modo

de trabajo con víctimas y victi-
marios en reparación y
sanación; contaremos con el
testimonio de una víctima
abusada durante muchos
años; y la participación de una
asociación de víctimas que
presentará sus necesidades”,
concluye el mensaje.

Para un juez eclesiástico
que prefiere no revelar su
identidad, esta petición refleja
“la hipocresía” con la que la
conferencia está tratando el
tema de los abusos en la Igle-
sia, en el que se niega a hacer
público lo que sabe, pero, de
puertas para dentro, quiere
seguir “controlando” y lavan-
do los trapos sucios vincu-
lados a las décadas de pederas-
tia en su seno. “Es una acción
totalmente de maquillaje”,
subraya la fuente.

Balance interno en marzo

Reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española, en junio en Madrid. / LUIS MILLÁN (EFE)

El secretario general
de la organización
ha enviado una
circular a las sedes

Miembros de
la judicatura
eclesiástica critican
las indicaciones

JULIO NÚÑEZ, Madrid
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la luz, y es lo que se debe aclarar
en los próximos meses. También
el Defensor de Pueblo, que em-
prendió una investigación del es-
cándalo el pasadomes de julio, ha
adelantado que pedirá datos de
casos concretos y acceso a los ar-
chivos. La CEE ha respondido
que colaborará en esta tarea, pe-
ro no ha aclarado hasta qué pun-
to. “Yo voy a pedirles expresamen-
te formas de colaboración, pero
muyconcretas, no del tipo colabo-
ramos o no colaboramos, sino: so-
bre estos casos, qué puede decir-
nos, qué ocurre en estas congrega-
ciones, qué pasa en estos archivo-
s… Sé que el problema fundamen-
tal es la apertura de archivos y sé
exactamente lo que dice el acuer-
do entre Iglesia y Estado sobre
ese asunto, pero yo sí voy a lla-
mar”, anunció Ángel Gabilondo
en septiembre.

Solicitudes previas
En realidad, la Fiscalía ya intentó
tomar cartas en el asunto en fe-
brero de 2019. Dolores Delgado,
por entonces fiscal general, pidió
a la CEE que le informase de los
casos que conocía. Pero los obis-
pos no le contestaron. Ya en 2022,
en enero, la Fiscalía ordenó a los
17 fiscales superiores de España
que le remitieran en un plazo de
10 días todos los procedimientos
penales en tramitación en esemo-
mento (denuncias y querellas) re-
feridos a agresiones y abusos
sexuales a menores de edad en
congregaciones, colegios o cual-
quier institución religiosa. El re-
cuento fue de 68 procedimientos
abiertos, aunque no diferenciaba
cuáles afectaban a la Iglesia católi-
ca y cuáles a otras entidades, co-
mo los Testigos de Jehová o la
Iglesia Evangélica. La cifra resul-
tante es una fotografía de un ins-
tante, la de los casos abiertos en
2022, que no representaba la tota-
lidad de estos delitos, ya que no
incluía las sentencias condenato-
rias del pasado ni los casos que
solo se instruyen enprocesos ecle-
siásticos.

La misiva de García Magán
también va a acompañada de dos
modelos de respuesta para enviar
a la Fiscalía: uno para aquellas
diócesis que no tengan constan-
cia de ninguna acusación o testi-
monio, y otro para aquellas “cu-
yas oficinas hayan sido recepto-
ras de las mencionadas denun-
cias”. El secretario general advier-
te de que “se da por hecho que los
casos demenores ya han sido pre-
viamente comunicados a la fisca-
lía provincial correspondiente” y
que, en el caso de que estuviera
pendiente, el criterio a seguir es
que antes se haga a este tribunal
provincial, “de forma que no haya
ningún caso que se comunique a
la Fiscalía General del Estado que
no esté previamente comunicado
a la fiscalía provincial correspon-
diente”, puntualiza. Del mismo
modo, también ofrece a los prela-
dos que actúen a través de la pro-
curadora que representa a la CEE
“para facilitar la coordinación en-
tre todos”. Una prueba más de
que la organización episcopal pre-
tende centralizar toda la informa-
ción que se genere sobre la pede-
rastia en la Iglesia.

Domiciliada en Ginebra, Dia-
nova Internacional ha tratado
a 127.855 personas, reúne a
600 colaboradores, 2.000
voluntarios y registra un
activo de 2,7 millones, según
su última memoria, de 2021.
Tiene estatus consultivo del
Consejo Económico y Social
de Naciones Unidas y la UNES-
CO y está inscrita como orga-
nización civil en la Organiza-
ción de Estados Americanos.

Su filial española emplea a
66 profesionales y gestiona el
centro de tratamiento de
adicciones de Can Parellada
en l’Ametlla del Vallès (Barce-
lona), que en 2021 asistió a
143 personas gracias a un

acuerdo con la Generalitat de
Cataluña y el Ayuntamiento
de Madrid (Madrid Salud).
También controla una depen-
dencia para menores de entre
14 y 17 años en Puente Genil
(Córdoba), que se nutre de
fondos de la Comunidad de
Madrid, Canarias y la Región
de Murcia, según la memoria
de 2021, cuando Dianova
España ingresó 804.827 euros
en subvenciones y registró un
activo de 2,2 millones.

La ONG se vio envuelta en
una polémica en 2017, cuando
afloró que reunía en el mis-
mo centro de Ambite (Ma-
drid) a toxicómanos y familias
de refugiados con niños.

Lapresidenta de la ONGde reha-
bilitación de toxicómanos Diano-
va Internacional, Mary Christine
Lizarza, figuró entre 1998 y 2004
en una fundación opaca en Va-
duz (Liechtenstein) que acumu-
ló, al menos, 53 millones de eu-
ros, según una investigación de
EL PAÍS. El dinero que movió la
institución tiene su origen en los
fondos evadidos al fisco por la
entidad que precedió hasta 1998
aDianova, El Patriarca, una orga-
nización de tratamiento de dro-
godependientes que tejió un en-
tramado en Suiza y Luxemburgo
con dinero procedente de dona-
ciones privadas y la venta calleje-
ra de libros entre 1983 y 1998.

La presidenta de Dianova In-
ternacional —una institución
implantada en España, Chile, Ni-
caragua, Uruguay y EEUU— for-
mó parte de la junta directiva
de Dianova España hasta 2020,
según la memoria de esta enti-
dad, que se define como una
ONG “de acción social sin áni-
mo de lucro”.

La filial española de Dianova,
que dispone de centros en Ma-
drid, Barcelona y Córdoba, ha in-
gresado4,4millones de la Comu-
nidad de Madrid desde 2016 por
rehabilitar a toxicómanos y aco-
ger a menores. Y ha mantenido
acuerdos con la Generalitat de
Cataluña, la Junta de Andalucía,
las diputaciones de Álava, Vizca-
ya y Guipúzcoa y el Ayuntamien-
to deMadrid, entre otras 29 insti-
tuciones públicas.

Lizarza desembarcó en el con-
sejo de la fundación OILJE de
Liechtenstein en 1998 junto a
otros siete exmiembros de El Pa-
triarca. OILJE cambió de nom-
bre por Pronova ymovió en octu-
bre de 2000 un total de 53 millo-

nes de euros, que hoy supera-
rían los 86 con la actualización
de la inflación.

La fundación heredera de
OILJE absorbió la mayor parte
de los fondos que El Patriarca
llegó a manejar en Suiza. Una
fortuna que ascendía en 1998 a
66,7 millones en 13 cuentas en

los bancoshelvéticos SBS (hoy in-
tegrado en el UBS), Banque Can-
tonale de Genève y BSI Genève.

Unmiembro del consejo de la
fundación OILJE enmarca la en-
tidad de Liechtenstein en una es-
trategia de ocultación. “Liech-
tenstein eramuchomásherméti-
co que Suiza. Pretendíamos pro-
teger a Engelmajer de la justi-
cia”, indica esta fuente en refe-
rencia al fundador de El Patriar-
ca, Lucien Engelmajer, que falle-
ció en Belice en 2007 envuelto
en acusaciones de fraude fiscal y
abusos sexuales.

Un exdirectivo de Dianova y
dos de El Patriarca revelan por
primera vez que Lizarza, que fue
responsable en Portugal de esta
última organización en los no-
venta, conoció el mecanismo de
evasión fiscal que levantó Engel-
majer para eludir impuestos.

Guillermo Díaz perteneció a
Dianova hasta 2006 y fue uno de
los responsables de El Patriarca
en México y Nicaragua. Sostiene
que fue informado del entrama-
do opaco de Dianova Internacio-
nal. “En 2006, había todavía 80
millones en Liechtenstein, se-
gún nos contaron ese año en una
reunión en Barcelona”, indica el
exejecutivo de la ONG.

Díaz confiesa que él mismo
participó en el envío de dinero a
Suiza. “En 1995, recibí una lla-
mada deDolores Llabrés, enton-
ces tesorera de El Patriarca en
España. Me dijo que un colabo-
rador estaba enfermo y me pi-
dió que llevara a Francia
240.000 euros de la recauda-
ción de dos semanas de la venta
de libros. Metí el dinero en una
bolsa de deporte e hice el traba-
jo”, relata Díaz, de 63 años. Lla-
brés confirma esta información.

Fulvio Campanile, que presi-
dió El Patriarca en Italia entre
1990 y 1996, relata así el meca-
nismo defraudador: “Cada mes,
metíamos un millón de euros
de la recaudación en una bolsa.
Un camión venía a Italia y trans-
portaba el dinero a Suiza por la
noche. Lizarza, que era respon-
sable en Portugal, conoció el en-
tramado [de evasión] por la fuer-
za”, admite.

La que fue contable de El Pa-
triarca en Francia entre 1985 y
1998, Dominique Ruhl, coincide
con su excolega en el papel que
supuestamente jugó la presiden-
ta de Dianova Internacional.
“¿Que si Christine Lizarza lo sa-
bía? Claro que sí, más que nadie.
Era la jefa en Portugal, desde
donde se enviaba el dinero ne-
gro”, recuerda. Este periódico
ha intentado sin éxito recabar la
versión de Lizarza.

Díaz, Campanile y Ruhl sos-
tienen que, junto a Lizarza, la
directora general de Dianova In-
ternacional, Montserrat Rafel,
que es miembro de la junta di-
rectiva de la ONG en España,
también estuvo al tanto del es-
quema de envío de fondos. Rafel
fue responsable en los noventa
de El Patriarca en España.

Rafel confirma a EL PAÍS que
Lizarza figuró en la fundación
OILJE de Liechtenstein entre
1998 y 2004. “Cuando tuvimos
conocimiento de la existencia de
esta fundación, nos dimos cuen-
ta deque susmiembros eran alle-
gados a Engelmajer. Por lo tanto,
con el objetivo de depurar res-
ponsabilidades y de llevar a tér-
mino la pretendida transforma-
ción, en abril de 1998, se solicitó
a varias personas conuna trayec-
toria impecable y que nada te-
nían que ver con las malas
praxis anteriores que aceptaran
integrar el patronato”, responde
la directiva de Dianova.

La presidenta de la ONG
Dianova figuró en una
fundación en un paraíso fiscal
La institución opaca heredó 53 millones evadidos al fisco
por la entidad de rehabilitación de toxicómanos El Patriarca

JOAQUÍN GIL, Madrid

Subvenciones públicas

Mary Christine Lizarza.

Centro Dianova Can Parellada, en L’Ametlla del Vallès (Barcelona), en una imagen de la ONG.

Si conoce algún caso que no ha sido de-
nunciado o no figura en esta información,
puede hacérnoslo llegar a través del co-
rreo electrónico abusos@elpais.es.

Tres exdirectivos
cuentan que
la mujer conocía
el entramado

El dinero procedía
de la venta de libros
y de donaciones
privadas
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La retirada del pessebre del Parlament
dispara el debat entre laïcisme i cultura
Fa ja més d’una setmana que es va fer públic, però la polèmica encara cueja. Té sentit o no
haver retirat el pessebre del Parlament de Catalunya? La republicana Alba Vergés,
vicepresidenta en fun cions de presidenta, va optar per treure’l, en una decisió col·legiada amb la
Mesa del Parlament, una cosa que va disgustar l’expresidenta, Laura Borràs, que el va implantar
l’any passat per primera vegada. L’argument per retirar-lo? La laïcitat de les institucions. El dubte
és què pesa més a hores d’ara en la representació del naixement de Jesús, si l’origen religiós o
el vessant cultural.

“Em sembla que el pessebre, com a concepte, ja és un fenomen cultural que forma part de la
cultura catalana”, explica a La Vanguardia Francesc Torralba, filòsof i teòleg. “Ara bé, per les
persones creients és la representació artística del naixement de Jesús i de la salvació per Nadal,
tot i que pels agnòstics o indiferents, i fins i tot els ateus, és una expressió de la cultura”.

“Per què es treu aquest element i no pas l’arbre?”, es pregunta el filòsof i
teòleg Francesc Torralba

Ramon Albornà, president de la Federació Catalana de Pessebristes, pensa el mateix. “El
pessebre transcendeix tota la qüestió religiosa”, assevera. “Evidentment, té un origen històric i
religiós, però el pessebrisme es desenvolupa dins d’un marc de tradició, de creació artística, de
manera que té cabuda en un espai laic”.

Per tots dos, pretendre diferenciar a la perfecció què és cultura i què és religió “és un exercici
impossible”. “És un fals debat”, afirma Torralba. I posa un exemple: l’organització del temps. “
Nadal és un dia festiu perquè se celebra el naixement de Jesús. Però en una societat on hi ha
una diversitat de creences, i un Estat que es defineix com a aconfessional, potser s’haurien
d’organitzar les festes d’una altra manera, oi?”, es pregunta. Però Nadal –prossegueix- “també
s’ha convertit en un fet cultural, igual que el dia de Tots Sants i Setmana Santa, festes del
calendari litúrgic que han passat a ser de naturalesa cultural i familiar”.

Entén que darrere de la mesura de retirar el pessebre potser hi ha “una voluntat laïcista molt
superficial”. De fet, “es diu que no al pessebre, però, en canvi, es mantenen les festes, el
calendari...”. “Si volem ser laïcistes, hauríem d’arribar fins a les últimes conseqüències, oi? I per
què es treu el pessebre i no pas l’arbre?”, es qüestiona.

El Parlament va decidir retirar el pessebre però no tocar l’arbre

“Hi va haver un sentiment majoritari a la Mesa del Parlament de treure el primer i deixar el
segon”, assenyalen fonts de vicepresidència del Parlament. “M’ha sorprès que es deixés l’arbre”,
reconeix Ferran Pedret, diputat del PSC i membre de la Mesa del Parlament. “Si m’ho
preguntessin a mi, crec que tampoc no hi hauria de ser, tot i que pel que fa a l’arbre hi ha la
discussió de si es tracta d’una espècie de cristianització d’un símbol pagà”, afegeix.

Altres veus, però, com ara la d’ Enric Benavent, professor de la facultat d’Educació Social i
Treball Social Pere Tarrés-URL, defensen que “eliminar el pessebre d’un espai públic no

https://www.lavanguardia.com/encatala/20221220/8651627/retirada-pessebre-parlament-dispara-debat-laicisme-i-cultura.html


converteix la societat en més laica”.

Pedret no nega al pessebre el vessant cultural, però es qüestiona “si una institució, que ha de
ser de tothom, l’ha de recollir”. “Entenc, tot i que no ho sé perquè no forma part de la meva
cultura, que la Hanukà també deu tenir representacions artístiques, o la festa del be, i no les
recollim”.

Lee también Josep Miró i Ardèvol

A la pregunta sobre la presència del pessebre en moltes altres institucions públiques, com ara el
mateix Palau de la Generalitat, ajuntaments i diputacions (fins i tot el Parlament Europeu,
malgrat el caràcter aconfessional, té un pessebre per primera vegada aquest any), manifesta que
“cadascuna decideix com vol abordar-ho”. “Per mi la laïcitat de les institucions és necessària”,
re mata.
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n L’any 1992, a iniciativa del de-
partament d’Enginyeria Mineria i 
Recursos Naturals de l’Escola Po-
litècnica Superior d’Enginyeria de 
Manresa (EPSEM), va néixer el 
Programa de Doctorat de Recur-
sos Naturals i Medi Ambient. «Va 
ser el primer a tota Espanya que 
naixia en una escola tècnica que 
no tenia estudis superiors», recor-
da el seu coordinador, Toni Dora-
do. La incorporació del doctorat 
va representar un  impuls impor-
tant per tal que l’escola aconse-
guís l’enginyeria superior.  

Fa trenta anys, l’enginyeria tèc-
nica durava tres anys i la superior, 
quatre; el que ara són els estudis de 
grau i de màster, respectivament. 
Per tant, comenta Dorado, que es 
donés un doctorat a un centre que 
no tenia estudis superiors per ar-
ribar-hi era «curiós». El de la UPC 
Manresa és encara l’únic progra-
ma de doctorat impartit al Bages. 

Dorado és enginyer Químic, 
Doctor en Recursos Naturals i 
Medi Ambient i responsable del 
projecte creat i desenvolupat a la 
UPC Manresa, on treballa, per re-
cuperar amb microorganismes 
els metalls dels residus elèctrics i 
electrònics. Des d’aquest any tam-
bé exerceix de professor a la Uni-
versitat de Sevilla.  

Per commemorar el 30 anys 
del programa de doctorat, dins del 
quals s’han defensat 69 tesis de les 
quals n’han sortit 69 doctors i 
doctores, i hi ha 35 tesis més en 
curs, la UPC ha organitzat sota el 
títol 30 anys formant en recerca a 
la Catalunya Central (1992-2022) 
una jornada de presentació de te-
sis doctorals que es durà a terme 
avui al matí a la Biblioteca del 
Campus Universitari de Manresa 
(BCUM); una exposició de pòsters 
acadèmics al mateix lloc que es 
pot visitar fins al 19 de gener i que 
inclou un resum gràfic de la temà-
tica de 30 de les tesis doctorals ac-
tualment en curs, i un recull de les 

característiques del programa, les 
línies d’investigació que el formen 
i un resum acadèmic del centenar 
de tesis que inclou.  

Dorado posa l’accent en el fet 
que la transversalitat del progra-
ma de doctorat permet arribar-hi 
des de diferents especialitats, te-
nint en compte que aconseguir 
millores en la sostenibilitat tant es 
pot fer des del grau en Enginyeria 
d’Automoció com des del de Re-
cursos Minerals i el seu Reciclat-
ge.  Un bon exemple d’això és que 
la gairebé setantena de tesis doc-
torals llegides fins ara s’han cen-
trat en  matèries tan diverses i 
multidisciplinàries com l’engi-

nyeria química ambiental, l’engi-
nyeria minera, la contaminació 
atmosfèrica i la geologia. 

La importància del finançament 
Fer un doctorat, però, no és una 
tasca gens fàcil. «Tenim moltes 
sol·licituds d’estudiants que volen 
fer-lo en aquesta àrea, però ens cal 
aconseguir finançament perquè 
s’hi puguin dedicar. Una de les 
vies és el programa de doctorat in-
dustrial», que permet fer la tesi 
doctoral un temps a l’empresa i un 

altre temps a la universitat, de ma-
nera que reparteixen despeses, te-
nint en compte que cada tesi té 
una durada de quatre anys abans 
no es diposita i es defensa davant 
d’un tribunal extern. De les 35 te-
sis en curs, quatre són industrials.   

Fer un lubricant per a cotxes 
pensant en els vehicles elèctrics. 
Desenvolupar una tecnologia per 
tractar les altes emissions d’amo-
níac que generen els purins, que 
tenen un  gran impacte ambien-
tal. Recuperar metalls crítics en 
bateries de cotxes. Són tres exem-
ples de tesis que s’estan fent o que 
ja s’han fet a la UPC Manresa. A la 
primera, encara en curs, hi ha im-
plicada la Industrial Química La-
sem, l’Eurecat i el Departament 
d’Enginyeria Minera, Industrial i 
TIC de la UPC Manresa. A la sego-
na, ja finalitzada, Ecotec-Ecologia 
Tècnica, que ja comercialitza la 
nova tecnologia, i la UPC. 

Estudiants de doctorat als laboratoris de la UPC Manresa ARXIU UPC/EZEQUIEL SÁNCHEZ

Presentació de 
cinc tesis, avui, en la 
jornada InnoBages

u La jornada de presentació 
de tesis doctorals es durà a 
terme avui, a 2/4 de 12 del 
migdia, a la Biblioteca del 
Campus Universitari de 
Manresa, en el marc de la 
jornada InnoBages, organit-
zada pel Consell Comarcal 
del Bages en col·laboració 
amb el programa de docto-
rat i amb altres agents de re-
cerca de la comarca. La jor-
nada permetrà conèixer una 
mostra de cinc tesis de la mà 
dels seus respectius docto-
rands, alguna de les quals 
com a doctorat industrial.

El programa de 
doctorat industrial 
permet fer la tesi a 
l’empresa i a la 
universitat

GEMMA CAMPS. MANRESA 

El doctorat de la UPC, el 
primer de l’Estat nascut en 
una escola tècnica, fa 30 anys
u La celebració inclou una exposició, un recull de les tesis defensades en el 
programa i una taula rodona on cinc doctorands explicaran els seus treballs

n Després d’un parèntesi de dos 
anys d’aturada forçosa per la pan-
dèmia, el santuari de Joncadella 
recupera les tradicions nadalen-
ques. Aquest dissabte se celebra-
rà la tradicional Missa del Gall a 
les 12 de la nit, amb la participa-
ció de membres del Centre Excur-
sionista de la Comarca del Bages, 
que al llarg de més de 40 anys han 

estat uns fidels devots del santua-
ri i que han pujat any rere any el 
pessebre a la muntanya de Coll-
baix. En acabar la missa hi haurà 
coca, torrons, vi dolç i cava.

La tradició torna a Joncadella 
després de dos anys d’aturada

REDACCIÓ. MANRESA

u Dissabte es farà la Missa 
del Gall amb la participació 
del Centre Excursionista 
de la Comarca del Bages 

Interior del santuari de Joncadella

ARXIU/OSCAR BAYONA

El congrés tracta 
el plet per la Cova 
entre jesuïtes i 
caputxins, avui
G.C. MANRESA

n El 9è Congrés d’Història Moder-
na de Catalunya, que organitza des 
del 1984 l’Àrea d’Història Moderna 
de la Universitat de Barcelona, i 
que enguany se celebra per primer 
cop a Manresa amb motiu de l’Any 
Ignasià, viurà avui  la tercera i dar-
rera jornada a la capital del Bages. 
Ho farà amb comunicacions de 
contingut marcadament local.  

Entre les setze comunicacions 
que es llegiran a partir de les 5, Ovi-
di Cobacho parlarà de La fundació 

i el primer monestir de les caputxi-
nes de Manresa i, David Ferré, d’El 
plet i concòrdia entre jesuïtes i ca-
putxins per la Cova de Sant Ignasi 
de Manresa (1660-1734).  

Demà, el congrés que, excepci-
onalment, s’ha fet quatre anys des-
prés del darrer en ocasió dels 500 

anys de l’arribada a Catalunya d’Ig-
nasi de Loiola, es traslladarà a la 
Universitat de Barcelona, on tindrà 
lloc la darrera jornada. La musicò-
loga manresana Glòria Ballús hi 
parlarà de La música del segle XVI 
a Barcelona a l’entorn de l’estada de 
sant Ignasi de Loiola.

Tres assistents al congrés consultant el programa ARXIU/AJM



Mitjà: Diari de Girona

Publicat: 21/12/2022

Edició: GENERAL

Secció: CULTURA

Audiència: 32.000 Lectores

Difusió: 4.854 Ejemplares

Valor: 669€

CORREU ELECTRÒNIC

cultura@ddg.cat

 Diari de Girona 33 DIMECRES, 21 DE DESEMBRE DE 2022

n Banyoles recuperarà dissabte el 
Cant de la Sibil·la que antigament 
s’havia escenificat en una petita 
església de la comarca. Els res-
ponsables de recuperar la tradició 
són la companyia Cor de Teatre, 

amb el suport de Joventuts Musi-
cals de Banyoles.  

Hi ha constància que el Cant de 
la Sibil·la s’havia interpretat a l’es-
glésia de Sant Andreu del Torn du-
rant la nit de Nadal gràcies a un 
pergamí del segle XIII trobat l’any 
1946 per l’historiador local Lluís 
Constans, un dels documents 
més antics i complets en català so-
bre el cant, que és Patrimoni Im-
material de la Humanitat. En 
aquest cas, es farà la mateixa nit 
però a l’església de Santa Maria 

dels Turers abans de la missa del 
Gall, a dos quarts de vuit del ves-
pre. 

La recuperació del cant de la Si-
bil·la és una iniciativa de l’Ajunta-

ment de Banyoles. El regidor de 
Cultura, Miquel Cuenca, conside-
ra que en un context en què hi ha 
«un interès creixent», la ciutat té 
«la dolça obligació moral» de su-

mar-s’hi, ja que «va ser un banyo-
lí qui va descobrir-ne una de les 
versions més belles i completes».  

El director de Cor de teatre, Da-
vid Costa, i el filòleg Jordi Roca 
s’han encarregat de recuperar i 
adaptar els textos i les músiques, 
per actualitzar el cant medieval, 
donant-li dinamisme i fent-lo 
«fent-lo més proper al públic ac-
tual». 

On també se sentirà el Cant de 
la Sibil·la serà a la catedral de Gi-
rona, però demà a les sis. Després 
de l’èxit de l’any passat, en què la 
Capella Polifònica de Girona i la 
seva secció infantil, GiroNins, van 
recuperar el cant, enguany hi tor-
nen acompanyats per la Cobla de 
Ministers de Girona, una forma-
ció de cinc instrumentistes que es 
presentarà en societat amb aquest 
recital amb accés lliure.  

Banyoles recupera  
el Cant de la Sibil·la  
i Girona el consolida

A.CARMONA. GIRONA

u La representació 
banyolina serà dissabte a 
Santa Maria dels Turers i la 
gironina, demà a la catedral

La presentació del Cant de la Sibil·la de Banyoles, ahir. AJ. DE BANYOLES

n Pep Camps condensa gairebé 
quatre dècades «pintant d’esque-
na al món» a Pep Camps. Temps i 
pintura, quatre exposicions si-
multànies amb les quals la ciutat 
de Girona homenatja l’artista co-
incidint amb el seu seixantè ani-
versari. La Casa de Cultura de Gi-
rona, la Fundació Fita, la Casa 
Masó i a partir del gener, també el 
Centre Cultural La Mercè, acullen 
més de 200 obres per repassar la 
llarga trajectòria de Camps, que 
bascula entre el microcosmos de 
l’Empordà, on viu, i l’Àsia, ja que 
els viatges que va fer pel conti-
nent van suposar un punt d’infle-
xió en la seva obra.  

Comissariada per Toni Álvarez 
de Arana, Temps i pintura vol 
mostrar al públic «com pensa i 
viu Pep Camps», per això no s’ha 
ordenat amb ordre cronològic o 
sèries, sinó buscant les relacions 
i connexions entre les diferents 
obres, amb elements que ha anat 
reprenent al llarg dels anys.  

Pel pintor, les quatre exposici-
ons són «un privilegi i una res-
ponsabilitat» que l’han obligat a 
«despullar-se molt». «Quan fas 
una feina inútil com la meva, ca-
mines sempre sobre la corda flui-
xa», assenyala Camps, que expli-
ca que ha volgut pintar sempre 
«d’esquena al món, sense pensar 
en el que pot agradar i en el que 
no», perquè «l’artista ha d’estar 
fent i trencant sempre, lluitant 
per no acomodar-se». 

A la sala d’exposicions de la 

Casa de Cultura s’hi pot veure fins 
l’11 de març una mostra centrada 
en la figura i el moment històric 
de Camps. El seu dia a dia a Par-
lavà, amb fotografies preses a di-
ari del massís del Montgrí; les es-
tades a l’Àsia o les influències li-
teràries, artístiques i musicals 
que l’han marcat com a persona 
i com a pintor són presents a l’exi-
bició, on té un paper especial-
ment rellevant el clam a favor de 
la pau.  

«La guerra és un tema que 

sempre he tingut al cap, que ve 
dels avis i que entronca amb la 
guerra del Vietnam, però no 
s’acaba mai», reconeix Pep 
Camps, que ha exposat en països 
com Bèlgica, Suïssa, Tailàndia o 
França.  

Per la seva banda, Álvarez de 
Arana destaca Camps com a 
«pintor d’una generació», que 
beu de la comunicació de masses, 
el pop art i molts referents que 
van marcar una generació con-
creta i que apareixen representats 

en un gran retaule de personat-
ges del segle XX.   

A la mateixa Casa de Cultura, 
però al primer pis, on hi ha la seu 
de la Fundació Fita, s’hi exhibei-
xen les sèries, la manera que té 
l’artista a l’hora d’afrontar les se-
ves obres, tot i que no sempre ho 
fa de forma cronològica perquè 
sovint se solapen. S’hi mostren 
conjunts complets, entre els 
quals el que presideix la sala, 
Llums i ombres, un manifest an-
tibel·licista amb Girona com a 
protagonista inspirat en la sèrie 
Dirty words pictures de Gilbert & 
George, però també Boxers, sobre 
el paper comunista de l’Alema-
nya democràtica o papers fets a 
Bangkok.  

La Casa Masó acull treballs de 
la sèrie Interiors i, a partir del 19 
de gener, La Mercè serà l’espai per 
al vessant més didàctic de 
Camps, que també és docent de 
l’Escola d’Art Municipal de Giro-
na. Pensant en els alumnes, s’hi 
plantejarà el recorregut artístic 
del gironí abans de marxar cap a 
Àsia, mostrant influències rebu-
des i el camí que el va dur a forjar-
se com a artista.  

Pep Camps. Temps i pintura es 
va inaugurar ahir a la tarda en un 
acte a la Casa de Cultura i va 
acompanyada de la publicació 
d’un catàleg de 220 pàgines amb 
textos en català, castellà i anglès 
signats pel comissari de l’exposi-
ció, Toni Álvarez de Arana; l’artis-
ta Iñaki de la Fuente i el gestor 
cultural Sebastià Goday. 

Pep Camps condensa 40 anys «pintant 
d’esquena al món» en quatre exposicions 
u Coincidint amb el seu seixantè aniversari, Girona homenatja l’artista amb «Temps i pintura», amb més de    
200 obres d’art repartides entre la Casa de Cultura, la Fundació Fita, la Casa Masó i, a partir del gener, La Mercè 

ALBA CARMONA. GIRONA

El pintor Pep Camps, ahir a l’exposició de la Casa de Cultura de Girona. ANIOL RESCLOSA

El pintor reconeix que 
s’ha «despullat molt» 
per repassar una 
trajectòria que bascula 
entre l’Empordà i l’Àsia, 
continent que l’ha 
marcat profundament 
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El viver empresarial i de 
‘coworking’ de Balaguer ja  
té 19 empreses usuàries
El CEI es convertirà en un punt d’atenció de 
Globalleida per a reforçar l’emprenedoria
Balaguer
REDACCIÓ

La Paeria de Balaguer va fer ahir 

balanç en aquest final d’any so-

bre les actuacions que s’han dut a
terme des de les diferents àrees 

durant 2022. L’Àrea de Promo-

ció Econòmica i Ocupació ha dut 
a terme múltiples accions en el 
context del Centre d’Empreses 
i Innovació, entre les que des-

taquen el Viver Empresarial i 
Coworking, al qual s’han adherit 
tres noves professionals que hi 
desenvoluparan la seva activitat, 
arribant actualment a 19 empre-

ses usuàries. En aquest sentit, el 
CEI també contribueix i assessora 
a emprenedors, amb el resultat 
durant 2022 de sis noves empre-

ses a Balaguer, dues a Vallfogona, 
una a Gerb, una a Ponts i una a 
Térmens.

D’altra banda, enguany s’ha 
signat un conveni entre la Pae-

ria de Balaguer, la Diputació de 
Lleida i el Consell Comarcal de la 
Noguera, per tal que el CEI Bala-

guer esdevingui el Punt d’Atenció 
Globalleida Noguera, reforçant el 
suport a l’emprenedoria i al teixit 
empresarial de la comarca de la 
Noguera i donant suport a activi-
tats de formació i accions, vincu-

lades a la promoció econòmica.
Pel que fa a la Planificació es-

tratègica, la Paeria de Balaguer i 

FOTO: Ràdio Balaguer / Balaguer va obrir ahir a la circuació el carrer Barcelona en finalitzar les reformes

el Consell Comarcal de la Noguera 
han treballat aquest any en l’ela-

boració d’un conveni que perme-

trà disposar d’un Pla estratègic de 
la comarca de la Noguera i de la 
ciutat de Balaguer. 

Es tracta de comptar amb un 
únic instrument de planificació 
que eviti disfuncions i faciliti la 

unitat d’acció, però que doni un 
tractament específic a Balaguer. 
Un altre dels projectes de l’àrea 
és l’Energy HubLab de Balaguer, el 
qual forma part del Projecte d’Es-

pecialització i Competitivitat Te-

rritorial Green&Circular Ponent. 
És un projecte impulsat per la 

Paeria de Balaguer i la Diputació 

de Lleida que aposta principal-
ment per la transició energèti-

ca i la transformació del model 
econòmic a Ponent. L’Energy Hu-

bLab es va presentar a la Fira Q de 
Balaguer d’enguany, i posterior-
ment a la Jornada de Presentació 
del projecte que va tenir lloc el 
passat mes de juliol. 

El web i l’app de Fruiturisme 
permeten fer un tour virtual per 
l’església de Sant Antolí. Es trac-

ta d’una iniciativa pionera al Se-

grià en l’àmbit de l’administració 
local i una de les principals no-

vetats que ha incorporat l’Ajun-

tament en la renovació del web
www.fruiturisme.cat i en l’im-

puls de la nova aplicació de Frui-
turisme. Ahir dimarts 20 de des-

embre l’Ajuntament d’Aitona va 

presentar al Consell Parroquial 
de Lleida el tour virtual per 
l’església de Sant Antolí, una 
iniciativa pionera al Segrià en 
l’àmbit de l’administració local 
i una de les principals novetats 
que des d’enguany presenta el 
web www.fruiturisme.cat -que 
ha estat sotmès a un profund 
procés de renovació- i la nova 
app de Fruiturisme -que ha im-

pulsat el consistori.

Un web permet un tour 
virtual per l’església de 
Sant Antolí d’Aitona

FOTO: Aj.Aitona / La iniciativa es va presentar ahir

El Molí 

d’Alcanó 

recapta fons 

pel càncer de 

mama

Guissona es 

bolca un any 

més amb ‘La 

Marató de TV3’

Balaguer 
convoca 
beques per    
fer recerca

El Molí d’Alcanó,  pertan-

yent al Grup Cooperatiu 
Fruits de Ponent, va posar 
en marxa el passat mes de 
desembre -tot just ara fa 
un any- i juntament amb 
l’Associació contra el Càn-

cer a Lleida, una acció soli-
dària per recaptar fons per 
la lluita contra el càncer 
de mama. Durant aquests 

mesos i en diferents punts 
de venda de Lleida ciutat, 
el Molí d’Alcanó d’aquest 
Grup ha posat a la venda 
aquesta ampolla d’oli soli-
dari, de 0,500 ml.

Durant tota la setmana passada 
Guissona va promoure una Ma-

rató d’activitats sota el parai-
gua del Pla Educatiu d’Entorn i 
en el marc de la Festa d’Entitats 
per a la Marató de TV3. El diu-

menge de la Marató es conver-
teix en una jornada festiva per 
a tota la població de Guissona 
(la Segarra). Més d’una vinte-

na d’entitats i tots els centres 
educatius es van organitzar per 
promoure propostes lúdiques 
per gaudir d’un matí de festa i 
cohesió.

La Paeria de Balaguer, a través 
de l’Institut Municipal Progrés 
i Cultura, convoca unes beques 
destinades a fer possibles pro-

jectes de creació cultural, de 
recerca i d’innovació en l’àm-

bit de la cultura i de l’educació. 
La finalitat d’aquestes beques 
és la de promoure iniciatives i 
projectes que contribueixin a 
fomentar la creació a la ciutat 
de Balaguer i promoure pro-

jectes que ajudin a explicar la 
ciutat i el seu entorn des de di-
ferents disciplines artístiques. 
Per a més informació: cultura.
balaguer.cat
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Crida de la parròquia per donar un nou
impuls als Pastorets d'Ordino
El Comú d’Ordino fa una crida als infants i joves de la parròquia per donar un nou impuls a la 
representació dels Pastorets, que tindrà lloc el dijous 5 de gener, a les 19 h a l’ACCO (Andorra 
Congrés Centre Ordino). La nova representació comptarà amb la col·laboració de l’Esbart  Valls
del Nord que introduirà coreografies i un nou vestuari a la funció. Els assajos generals  tindran
lloc els dies 2, 3 i 4 de gener a l’ACCO i els interessats poden inscriure’s per telèfon  (878 136)
abans del divendres 30 de desembre. La dansa i la recitació de textos seran  algunes de les
novetats que s’introduiran a la representació que es combinarà amb la  interpretació de les
nadales.  

Els Pastorets a Ordino es representen des de la dècada dels vuitanta i a diferència d’altres 
parròquies serveixen per donar la benvinguda als Reis Mags d’Orient. Lourdes Pons i el  Mestre
Antoni Florit van ser els impulsors d’introduir a la parròquia aquesta tradició de  l’imaginari cristià
que es manté a gairebé la totalitat de territoris de parla catalana. A Ordino,  el retaule del
naixement i l’adoració dels Reis Mags, el feien possible la participació dels infants, veïns de la
parròquia, cantaires i músics, que amb el temps esdevindrien la Coral  Casamanya i el Grup
Artístic. 

https://laciutat.cat/laciutatandorra/nou-impuls-pastorets-ordino
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Adoratrius lamenta que no s'hagi consultat
les entitats especialitzades en el projecte de
llei contra el tràfic de persones | Catalunya
Religió
Adoratrius Després de l'aprovació de l'avantprojecte de llei orgànica integral contra el tràfic i
explotació de persones del Consell de Ministres, Adoratrius ha fet arribar aquest dilluns al
Ministeri de Justícia les seves aportacions amb relació al text. En el seu comunicat, Adoratrius
celebra l'aprovació de l'avantprojecte, però lamenta que no s'hagi consultat les entitats
especialitzades per a la seva redacció i proposa algunes millores. 

Per a l'entitat religiosa de caràcter social, l'aprovació del text suposa "un avenç en l'accés efectiu
als drets que totes les víctimes de tràfic i d'explotació tenen reconeguts". També dona resposta a
"una demanda fonamental de les supervivents i de la societat civil", exposen en el comunicat. 

Adoratrius demana una major claredat per establir quines vies s'han de seguir per a la detecció i
identificació de les víctimes

Amb tot, però, lamenten que no s'hagi consultat les entitats especialitzades en el procés
d'elaboració del text. Una consulta que hauria servit per "aportar experiència i coneixements" i
que "hauria enriquit substancialment el text aprovat". 

Sobre aquest enriquiment, l'entitat religiosa destaca diversos possibles canvis o aportacions que
caldria fer a aquest avantprojecte. Un d'ells és la detecció i identificació de les víctimes: "Cal una
major claredat per establir per quines vies i escenaris s'ha de produir incorporant els
aprenentatges generats sobre el Protocol Marc de Protecció de Víctimes". També demanen que
l'avantprojecte estableixi la possibilitat d'ampliar els terminis per al procés d'identificació en cas
que ho requereixi la víctima. 

També subratllen la importància de l'exempció de responsabilitat, la cooperació i l'assistència
en casos transnacionals i el dret a la reparació integral com aspectes a destacar i millorar del
text inicial. 

Dels aspectes positius, Adoratrius en destaquen l'enfocament integral de l'avantprojecte, el
reforç a l'abordatge integral del tràfic d'éssers humans i la tipificació al Codi Penal dels delictes
de treballs o serveis forçats que no estaven definitius fins ara en la regulació actual. 

Un procés llarg en què les Adoratrius volen ser presents

L'Avantprojecte de Llei va ser aprovat en primera volta pel Consell de Ministres el 29 de
novembre. Després d’aprovar-lo, es va iniciar el dia 7 de desembre el termini de set dies hàbils
per presentar aportacions a través del tràmit d’Audiència Pública.

A partir d'aquest dilluns, i una vegada rebudes i valorades les aportacions realitzades a través
del tràmit d'Audiència Pública, i després de consultar-ho amb els òrgans preceptius, el Consell
de Ministres aprovarà el text definitiu de l'Avantprojecte de Llei i l'enviarà a les Corts Generals

https://www.catalunyareligio.cat/ca/adoratrius-lamenta-no-hagi-consultat-entitats
https://adoratrius.cat/ca/comunicat-dadoratrices-sobre-lavantprojecte-de-llei-contra-el-trafic-de-persones/
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2022-12/Adoratrices_Aportaciones-APLOTSH_19_12_22.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2022-12/Adoratrices_Aportaciones-APLOTSH_19_12_22.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2022-12/CAT-Comunicado_Adoratrices_APLOTSH_V1-1.pdf


per iniciar el tràmit parlamentari, on podran incorporar-se esmenes per part dels grups
parlamentaris.

Un cop aprovat serà remès al Senat, on també es podran incorporar esmenes. En les dues
etapes de tramitació parlamentària, la del Congrés i la del Senat, Adoratrius ha assegurat que
continuarà aportant a aquest procés amb l'objectiu final d'aconseguir "una Llei Integral Integral
contra el tràfic i l'explotació d'éssers humans centrada en els drets de les víctimes i supervivents
que en garanteixi l'accés als drets que els són reconeguts".
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El rector de la Universitat 
de Lleida (UdL), Jaume Puy 
Llorens, va revisar ahir a 
la baixa les expectatives 
que tenia ara fa un any 
de poder aspirar a una 
situació de menys pressió 
pressupostària al 2023.

Lleida
REDACCIÓ

Ha estat durant la presentació 

del seu informe de gestió anual, 
el darrer del mandat, que va se-

raprovat pel Claustre per 88 vots 
a favor, 1 en contra i 7 en blanc. 
Puy va afirmar que aquestes ex-

pectatives “s’han vist truncades 
pels persistents efectes de la crisi 

sanitària, que s’ha transformat en 
una crisi econòmica i de model 

de civilització; la guerra d’Ucraï-
na, els conflictes geoestratègics, 
l’emergència climàtica i la inflació 
que ens acompanya”.

“En l’horitzó actual ens tro-

bem uns increments del preu 
de l’energia -prop de 5 milions 
d’euros- i dels preus dels serveis 

contractats a efectes de la infla-

ció actual que tornen a posar en 
tensió el sistema que no són ges-

tionables sense partides pressu-

postàries noves per fer-hi front”, 
va afegir. Tot i que va informar  
que la conselleria d’Universitats 
i Recerca ha manifestat la seva 
voluntat de finançar la major part 
dels increments si hi ha disponi-
bilitat pressupostària, “queda clar 
que descarta cobrir-ne la totalitat 
i això ens esperona i ens obli-
ga a optimitzar els recursos que 
ens assigna la societat, amb el 
pla estratègic d’estalvi energètic 
per ajustar aquest consum en un 
compromís entre les necessitats i 

les possibilitats de la institució”. 
El rector va afirmar que els 

seus quatre anys de mandat no 
han estat senzills a causa de les 
dificultats econòmiques degut 
a “la complexa situació del Parc 
Científic i la delicada situació 
econòmica de la UdL” que han “li-
mitat la capacitat d’acció” del seu 
equip. Puy es va referir als proble-

mes econòmics que es va trobar 

ja en començar el mandat, un 
desajustament pressupostari de 
4 milions d’euros, l’augment de 
despeses per la posada en mar-

xa de nous edificis, la inversió per 
poder acabar l’edifici Polivalent 
2, el creixement sostingut de les 
despeses de personal, dels costos 
dels serveis, de les retribucions 
del personal investigador en for-
mació, la manca de finançament 

de la Generalitat, així com haver 
de fer front a l’arribada de rebuts 
vençuts del Parc. En aquest sentit, 
malgrat la notícia de la injecció de 
7 milions d’euros de l’Estat que 
rebaixaria un deute “que llasta” 
la UdL, “hem de seguir treballant 
per rebaixar-lo i per fer créixer el 
Parc perquè sigui viable”, va afir-
mar. Tot i així, el rector va explicar 
que el BOE no recull exactament 

que aquests 7 milions siguin per 
al Parc però que vetllarà perquè 
arribin. La UdL paga 300.000 eu-

ros l’any pel deute del Parc.
En el seu informe va recollir un 

resum de l’activitat realitzada els 
darrers mesos en àmbits com la 
docència, la recerca, la interna-

cionalització, la política de perso-

nal, d’estudiantat, la igualtat, la 
solidaritat, les TIC, la cultura, les 
llengües o les infraestructures. En 
aquest sentit, va destacar la posa-

da en marxa al setembre de l’edi-
fici Polivalent 2 -que s’inaugurarà 
properament-, de noves instal·la-

cions fotovoltaiques d’autocon-

sum a la Unitat Quirúrgica de To-

rrelameu i en edificis de Cappont, 
així com diverses actuacions per 
a la rehabilitació energètica de 
l’edifici del Rectorat per un im-

port d’1,5 milions d’euros.
De cara al 2023, la principal 

novetat en docència és la posada 
en marxa d’un Màster Interna-

cional en Genètica, Genòmica i 
Millora Vegetal, l’ampliació a 240 
crèdits ECTS del grau en Disseny 
Digital i Tecnologies Creatives 
per ajustar-lo al nou Reial de-

cret 822/2021, així com les con-

seqüències d’una nova normativa 
de l’Estat que eliminarà les pràcti-

ques extracurriculars i introduirà 
l’obligació de donar l’alta l’estu-

diantat en pràctiques a la Segu-

retat Social. Pel que fa a la ma-

trícula, enguany la UdL ha arribat 
a 10.277 estudiants, incloent els 
682 investigadors en formació. 
ha cobert el 99,7% de les places 
de primer de grau i el 81,8% de 
les places de màster. En recerca i 
transferència, el rector ha anun-

ciat que l’any vinent Agrotecnio ja 
tindrà finançament de la Genera-

litat, 700.000 euros.
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El rector Puy alerta de noves 
tensions pressupostàries a 
la UdL per al pròxim 2023
Problemes econòmics a causa de la pujada dels 
preus de l’energia i dels serveis contractats

FOTO: UdL / L’informe de gestió del rector, aprovat amb 88 vots a favor

Veïns de les partides de Montserrat i To-

rres de Sanui i de la parròquia de la Mare 
de Déu de Montserrat van celebrar ahir a   
la tarda la darrera sessió del taller d’esti-

mulació cognitiva de Càritas Diocesana 

de Lleida, que s’ha estat celebrant cada 
setmana durant l’últim trimestre d’aquest 
any. L’activitat s’adreça a les persones 
grans amb la finalitat d’afavorir i millorar 
la seva qualitat de vida.

Els operaris de l’empresa encarregada 
de la demolició de les antigues sitges del 
SENPA de Pardinyes van continuar ahir per 
segon dia consecutiu retirant runa i deixa-

lles de l’interior dels edificis, que són els 

treballs previs a l’enderrocament parcial 
dels edificis. Orvepard, Ipcena i la Plata-

forma de Veïns de Pardinyes plantejaran 
al jutjat cun procediment urgent quan en-

trin les màquines al terreny.

Cloenda del taller d’estimulació 
cognitiva que organitza Càritas

Segon dia de la preparació de la 
demolició de les sitges de Pardinyes

FOTO: Bisbat Lleida / Veïns de les partides de Montserrat i Torres de Sanui al final del taller FOTO: Tony Alcántara / Dos operaris realitzen tasques de neteja de l’interior de les sitges
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L’Església Elim Girona envia una vintena de generadors elèctrics a
Ucraïna - Diari de Girona

Responsables de la campanya solidària amb alguns dels generadors que ahir es van enviar cap a Ucraïna ANIOL RESCLOSA

Deu mesos després de l’inici de la guerra a Ucraïna, el fred i les mancances en la vida diària estan provocant que moltes persones es trobin en una situació
que no podien ni imaginar quan fa un any celebraven el Nadal a casa. Els darrers atacs russos contra importants infraestructures energètiques estan
provocant que els habitants de moltes ciutats ucraïneses hagin de viure sense electricitat ni calefacció. Per ajudar ni que sigui una mica a pal·liar aquesta
situació, l’Església Elim Girona, present en moltes campanyes solidàries tant a nivell de la província com a nivell internacional, va enviar una vintena de
generadors elèctrics usats a Ucraïna que diverses esglésies d’aquest país distribuiran entre els més necessitats.

L’església evangèlica ha engegat una campanya de donacions que ha comptat amb la col·laboració dels Bombers, que han venut calendaris solidaris, per
poder afrontar les despeses de la compra dels generadors (que han pogut adquirir a un preu més baix del que es paga al mercat gràcies a la col·laboració
d’una empresa de la demarcació) i de l’enviament dels mateixos per carretera. L’Esgésia Elim Girona ja va enviar fa uns mesos una gran quantitat d’ajuda
humanitària a Ucraïna i està donant suport activament als refugiats d’aquest país que han arribat a la demarcació, així com pensa seguir col·laborant en el
futur, fet pel qual mantindrà la campanya de donacions.

https://www.diaridegirona.cat/girona/2022/12/20/l-esglesia-elim-girona-envia-80233898.html
https://www.diaridegirona.cat/tags/ucraina/
https://www.diaridegirona.cat/tags/bombers-de-la-generalitat/
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Quin simbolisme hi ha darrere els
ornaments vegetals de Nadal? | Catalunya
Religió
Josep Gordi –CR Si passegem per la Fira de Santa Llúcia de Barcelona o per qualsevol dels
mercats de Nadal que s’instal·len a les places de moltes ciutats i pobles europeus, observarem
un gran nombre d’elements vegetals que es venen com a ornaments nadalencs. Però, quin
simbolisme tenen totes aquestes plantes? Per què hi ha aquest lligam entre vegetals i la festa
cristiana de Nadal? 

Una tesi doctoral feta sobre la Fira de Santa Llúcia dividia aquesta fira en quatre sectors: figures,
verd, artesania i simbombes. Sota el títol de verd es relacionaven els següents elements
vegetals que estaven en venda: arbres de Nadal, tions, rams de vesc de la sort, branques o
molsa per al pessebre, centres florals i plantes nadalenques. El periodista Eugeni Xammar
escrivia una crònica en el difícil any 1939 sobre la Fira de Santa Llúcia i deia el següent: “La fira
era, si es pot dir, la fira del paisatge. Venia bé per comprar la molsa, el grèvol, el llorer, el vesc o
una mica de suro si en feia falta”. Per tant, des de fa moltes dècades, algunes espècies vegetals
o fragments d’elles formen part de la decoració casolana de les festes nadalenques.

Abans d’endinsar-nos en la simbologia concreta d’aquestes plantes convé reflexionar entorn de
per què volem envoltar-nos d’arbres, tions, branques, plantes per Nadal. La festa coincideix amb
el solstici d’hivern, és a dir, una època de letargia i calma vegetal com a resultat del fred i la
reducció de les hores de llum.  La presència d’aquests components vegetals dins la festa
cristiana del naixement de Jesús s’interpreta com un lligam entre el cristianisme i els ancestrals
cultes a la natura, els boscos i els arbres propis dels pobles europeus precristians. En aquest
moment de l’any en què la llum comença a guanyar, molt lentament, espai en el cicle diari,
guarnir la casa amb branques, troncs o rams de vesc de la sort és connectar amb les societats
rurals que enganxaven a la porta de casa o a les finestres de les granges un ram de vesc per tal
de demandar fertilitat i fortuna per a la família, els conreus o el bestiar abans de l’esclat de vida
primaveral.

La presència de plantes a la festa de Nadal s'interpreta com un lligam entre el cristianisme i els
ancestrals cultes a la natura

Comencem amb l’arbre de Nadal. Els dies o les setmanes prèvies a les festes nadalenques, els
carrers i les places de molts pobles i ciutats s’omplen d’ornaments en forma d’arbre i s’acostuma
a plantar un gran avet en un lloc central. També en moltes llars entren els arbres i els
ornamentem amb llums i sanefes. L’arbre de Nadal per excel·lència és l’avet. Aquesta és una
espècie sempre verda o perennifòlia que simbolitza la resistència al fred i, al mateix temps,
l’eternitat. Quan guarnim un arbre de Nadal, estem davant d’un símbol que representa el desig
tan humà d’entroncar el cel i la terra, d’embellir la nostra realitat quotidiana, d’agermanar-nos
amb els amics arbres, de portar bocins de natura a la nostra llar, de seguir una tradició que ve
d’antic i que perpetuem amb els nostres gestos any rere any.

Un segon element, propi de les terres catalanes, és el tió. Joan Amades esmenta que, segons
la contrada, el tronc que es transforma en tió correspon a diferents espècies. A l’Empordà era

https://www.catalunyareligio.cat/ca/quin-simbolisme-darrere-ornaments-vegetals-nadal
http://rodamots.cat/molsa/
http://rodamots.cat/grevol/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/arbre-nadal-entroncar-cel-terra
https://www.catalunyareligio.cat/ca/foc-nit-nadal


una soca d’alzina surera i en altres indrets eren troncs de roures o de pins. A Mallorca es rodeja
el tió de farigola, ginebre, romaní i altres plantes aromàtiques. Totes elles, arribat el seu moment,
acabaven a la llar de foc per tal que la seva olor envaeixi i perfumi tota la casa. La tradició fa
cagar el tió la nit de Nadal. En alguns indrets de muntanya dipositaven el tió de manera que el
capçal restes encès i connectat amb la llar de foc. Troncs que ens donen escalfor i llum
amb d’altres amb els quals, per celebrar el naixement del nen Jesús, ens ofereixen regals i
llaminadures per als més petits de la casa.

El vesc de la sort: símbol de fertilitat

Quan relacionàvem els ornaments vegetals nadalencs hem esmentat els rams de vesc de la
sort. Es tracta, normalment, de petites branques d’avet que embolcallen un ramell de vesc amb
fruits. El vesc és una planta paràsita que creix tant sobre alguns arbres de fulla caduca com
damunt d’avets o altres coníferes. Per aquest motiu aquesta planta pren diferents noms: el vesc
de la pomera, el vesc de l’avet o l’herba del vesc.

Com que el vesc creix damunt de la capçada dels arbres i, tot i que les seves fulles fan
fotosíntesi, viu de la saba que circula pels vasos conductors de l’arbre sobre el qual viu, és verd
tot l’any. El seu fruit, que és una baia blanca de la mida d’un pèsol, no deixa de ser una herba de
difícil accés i de gran curiositat. Potser per aquests motius o pels seus valors medicinals els
druides celtes la van convertir en una planta sagrada. Segles més tard els pobles
centreeuropeus la van convertir en l’herba de la bona sort i s’enganxava per les festes
nadalenques a la porta d’entrada de casa o a les finestres.

Quan als pobles rurals es parla de tenir sort es refereixen al fet que la família gaudeixi de bona
salut, a què les collites siguin abundants i el bestiar no emmalalteixi, sobretot. La sort, doncs, és
sinònim de fertilitat. Per aquest motiu en els pobles del nord d’Europa els promesos es besaven
sota els arbres que tinguessin vesc.

Una bellesa externa que afavoreix el goig interior

El grèvol és un arbust que pot arribar als 15 metres d’alçada i que presenta unes fulles perennes
punxants i d’un verd intens, és fàcil observar-ne en el sotabosc de les fagedes. El gran atractiu
d’aquesta planta són els fruits vermells que configuren unes branques molt vistoses. Recordem
que el grèvol és una planta protegida a Catalunya, respectem-lo si ens el topem en el decurs
d’alguna passejada. Assegurem-nos que sigui de viver si n’adquirim. Els pobles celtes l’hi
atribuïen bona sort i prosperitat i, com en el cas del vesc, tant pel simbolisme com per la seva
bellesa es va estendre per tota Europa aquest costum ornamental.

Per tot plegat, quan engalanem la porta de casa, el seu interior o qualsevol racó amb un arbre de
Nadal, ramells de vesc, branques de grèvol, de llorer o amb una ponsètia ens preparem per
enaltir el naixement de Jesús i ben segur que aquesta bellesa externa afavoreix el goig interior. 
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