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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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caliavademanaralsbisbesespa-
nyols informació sobre els casos
relatius a la comissió de delictes
contra la llibertat sexual contra
menors d’edat “al si de congre-
gacions, escoles o qualsevol al-
tra institució religiosa” .
Fontsde laFiscaliaGeneralde

l’Estat van precisar que, des que
es vaenviar l’escrit a lesdiòcesis
–a finals de novembre– fins ara,

van rebre “molt poques respos-
tes”, que estan arribant “amb
comptagotes” i totes elles són
“justificants de recepció”, és a
dir, quenocontenen informació
sobre els casosd’abusos.
En tot cas, les mateixes fonts

puntualitzen que això es pot
deure al fet que han transcorre-
gut poques setmanes des que la
Fiscalia va enviar lamissiva.

LaFiscaliademanaa lesdiòcesis informació
sobreelscasosd’abusosamenors

5#!43! &%$#"!('

La Fiscalia General de l’Estat va
remetre una carta a cadascuna
de les diòcesis espanyoles per
demanar-los informació sobre
lesdenúnciesitestimonisd’abu-
sos sexuals amenorsobtinguts a
les seves oficines d’assistència a
les víctimes. En concret, la Fis-

En línia amb aquesta petició,
la Fiscalia ja va sol·licitar al pre-
sidentde laConferènciaEpisco-
pal, el junypassat,que li remetés
els casos d’abusos sexuals ame-
norsobtingutsper l’Esglésiaque
poguessin tenir transcendència
penal amb la finalitat de dimen-
sionar el fenomen delictiu,
d’estudiar cada cas individual-
ment i valorar la responsabilitat
jurídica que es pogués derivar
de cadascun.
Si bé la cúpula dels bisbes va

respondre a la Fiscalia que no
podia fer-ho perquè les diòcesis
espanyoles són entitats autòno-

mes i amb personalitat jurídica
pròpia i que, per tant, s’havien
dedirigiracadascunade lesdiò-
cesis, que són les que tenen co-
neixementdels casos concrets.
Peraixò,a finalsdenovembre,

la Fiscalia va enviar la missiva
a cadascuna de les 70 diòcesis
espanyoles. A l’escrit, s’explica
als prelats que aquesta informa-
ciósobreelscasosd’abusosseria
“de màxim interès i utilitat”
en línia amb “el propòsit de
col·laboració i transparència
per a la prevenció, detecció i eli-
minació d’aquest lamentable
fenomen”."
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Lamissióde la sonda InSight a
Mart es va acabar després que
la pols acumulada als panells
solars la deixés sense energia,
va informar ahir la NASA. La
sonda va aterrar aMart el no-
vembre del 2018 i al llarg de
quatre anys va registrar més
de 1.300 sismes, que van reve-
lar com és l’interior del plane-
ta. Amb les dades d’InSight es
va poder mesurar el gruix de
l’escorça deMart, la composi-
ció del nucli (més ric en ferro
que el de la Terra) i el diàme-
tre del nucli. Tot i que la dura-
da inicialment prevista de
la missió era de dos anys, la
NASA va decidir allargar-la
dos anysmés si la sonda podia
sobreviure fins al desembre
del 2022. L’última imatge
d’InSight difosa per la NASA
enmostrael sismòmetresemi-
esfèric cobert de sorra. L’últi-
ma comunicació de la sonda es
va rebre el 15 dedesembre. Els
dos intents de recuperar el
contacte amb InSight que va
fer la NASA l’última setmana
van ser infructuosos.
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Els músculs perden la capacitat
de regenerar-se amb l’edat a cau-
sade l’acumulaciódecèl·lules se-
nescents,quesegreguensubstàn-
cies perjudicials per a la repara-
ciódels teixits.Aquestes cèl·lules
comencen a aparèixer des
d’edats joves, especialment si es
pateixen lesionsmusculars. Però
un tractament que les elimini, o
bé que elimini les substàncies
perjudicialsqueprodueixen, res-
taura lacapacitatdelsmúsculsde
regenerar-se i enfortir-se.
Són les principals conclusions

d’una investigació dirigida a la
UniversitatPompeuFabra(UPF)
perPuraMuñoz-Cánoves.El tre-
ball, fetenratolins,obre laviaper

frenarl’envellimentdelsmúsculs
i altres teixits en persones grans,
així com per accelerar la curació
de lesionsenpersones joves.
“Podem fer servir diverses es-

tratègies per atacar la senescèn-
cia, tant farmacològiques com
d’estil de vida”, declara Muñoz-
Cánoves, especialista en biologia
de l’envelliment que s’ha incor-
porat aquest any a l’empresa Al-
tos Labs a San Diego (EUA). Les
estratègies farmacològiques es
basen en medicaments, alguns
dels quals ja disponibles, que ac-
tuïn contra les cèl·lules senes-
cents. Les d’estil de vida es basen
aaconseguirunefecteequivalent
amb intervencions dietètiques o
ambactivitat física.
Els resultats de la investigació

aclareixen per què els músculs
perden vigor amb l’edat, per què

Eliminar lescèl·lules senescentsque
s’acumulenambl’edat rejoveneixels teixits
Una investigació de la UPF estableix les bases per frenar l’envelliment

tractament amb un anticòs que
bloqueja la CD36 van ser sufici-
ents per millorar la capacitat de
regeneració muscular dels rato-
lins, tant joves com vells, per re-
duir la inflamació i perquè els
animalsguanyin força.
La companyia Ona Therapeu-

tics,unprojectederivatdel’Insti-
tutdeRecercaBiomèdicadeBar-
celona(IRB),estàdesenvolupant
anticossos contra la proteïna
CD36. Altres fàrmacs ja aprovats
peraaltresindicacionstambépo-
den ser eficaços contra les cèl·lu-
les senescents, informa Muñoz-
Cánoves. Entre els quals, dasati-
nib en combinació amb
quercetina, que va afavorir la re-
generació dels músculs en la in-
vestigació de la UPF; la metfor-
mina (un fàrmac comú contra la
diabetis tipus 2 que inhibeix la
producció de substàncies perju-
dicials de les cèl·lules senes-
cents), i larapamicina(quetambé
inhibeixlaproducciódesubstàn-
cies perjudicials i, a més, prevé
que les cèl·lules es converteixin
ensenescents).
“Hi ha estudis en ratolins

que han demostrat que
eliminarcèl·lulessenescentspro-
longa la vida”, informa Muñoz-
Cánoves."

les lesions es curenmés ràpid en
persones joves que en gent gran i
per què mantenir-se físicament
actiuretardaeldeclividelsteixits
musculars. Però “els nostres des-
cobriments es poden aplicar a al-

tres teixits”, informaMuñoz-Cá-
noves.
Entreelsòrgansqueespodrien

beneficiar amb fàrmacs contra
l’envelliment destaquen els pul-
mons (per tractar la fibrosi pul-

monar), els ronyons (per a la fi-
brosi renal), el fetge (per a la fi-
brosi hepàtica) i el cor (per a les
seqüeles dels infarts), tot i que
aquests possibles beneficis enca-
ra no s’han demostrat en assajos
clínics.
La clau és a les cèl·lules senes-

cents, que segreguen substàncies
inflamatòries perjudicials per al
seu entorn. Segons els resultats
presentats ahir a la revistaNatu-
re,aquestessubstànciesimpedei-
xenquelescèl·lulesmareregene-
rinels teixits.
Els investigadors van poder

identificar els diferents tipus de
cèl·lules senescents que hi ha als
músculs en diferents edats, van
desxifrarcomactuenivandesco-
brir comatacar-les. Totes aques-
tes cèl·lules tenen un excés de la
proteïna CD36 . Quatre dies de

Lasonda InSight
de laNASA

s’apagaaMart

Bloquejar les cèl·lules
perjudicials pot
accelerar la curació
de lesions en
persones joves



On es podrà sentir el Cant de la Sibil·la la nit
de Nadal? | Catalunya Religió
CR El Cant de la Sibil·la és una de les tradicions de la nit de Nadal que ha anat prenent relleu
en els darrers anys després que la UNESCO el declarés Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat. Enguany es representa a una vintena llarga de llocs arreu del territori. A Catalunya
Religió n'hem fet un recull per tal que pugueu trobar la interpretació del Cant de la Sibil·la més
propera a casa vostra. 

La Sagrada Família, novetat d'enguany a Barcelona

A Barcelona, el 24 de desembre es podrà escoltar el Cant de la Sibil·la a Santa Maria del
Mar (20:00 h) que s'interpreta a l'estil tradicional. A aquesta basílica va ser el primer lloc de la
ciutat on es va recuperar aquesta tradició l'any 1948. A la Catedral de Barcelona (22:30 h) es
podrà escoltar la revisió contemporània d'Antoni Ros Marbà. 

També es podrà sentir a la ciutat comtal a l'església de Santa Maria del Pi (23:30 h), a l'Església
de Sant Gaietà (19:00 h), a la parròquia de Sant Medir (20:00 h) i a la parròquia de Santa Maria
de Jesús de Gràcia (23:30 h).

Com a novetat d'enguany, la Sagrada Família (23:00 h) també acollirà el Cant de la Sibil·la a la
cripta de la basílica. En aquest cas serà la soprano Laia Nomen la Sibil·la qui interpretarà la
peça musical.

La Seu d'Urgell, Valls o Banyoles

A Tarragona, després de la Missa del Gall, es podrà escoltar a la catedral de Santa Tecla de
Tarragona a càrrec de Marta Mathéu i a la Seu d'Urgell es representarà abans de la Missa del
Gall a la catedral (23:40 h). 

A Valls s'interpretarà a la parròquia de Sant Joan Baptista (23:30 h) després de la tradicional
Neulada. A Castelló d'Empúries serà la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries (23:30
h) el lloc que acollirà el cant de la Sibil·la. A Dosrius serà a l'església Sant Esteve de
Canyamars (19:30 h), a càrrec de la formació 4notesclub. A Banyoles serà l'Església de Santa
Maria dels Turers (19:15 h) l'escenari que acollirà aquesta representació. A Reus serà al
santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia (23:00 h) amb una interpretació en llatí. A Ponts
serà a l'església parroquial de Santa Maria de Ponts (23:40 h), on s'hi fa una adaptació de la
partitura que apareix a l'ordinari de l'any 1536 de la catedral de la Seu d'Urgell. 

El Cant de la Sibil·la durant totes les festes

Però el cant de la Sibil·la no és únic de la nit de Nadal, a Barcelona es podrà escoltar també
aquest 21 de desembre a Sant Felip Neri (20:00 h) a càrrec de Maria Arnal i a l'Església
Parroquial de Santa Madrona (00:00 h).

També el 21 de desembre es podrà sentir al temple parroquial de Santa Eulàlia de Mèrida de
l'Hospitalet de Llobregat (21:00 h) i al monestir de Sant Cugat (21:30 h).

https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/cant-sibilla-santa-maria-mar
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/cant-sibilla-sagrada-familia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/cant-sibilla-tarragona-0
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/cant-sibilla-seu-urgell
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/cant-sibilla-valls-0
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/cant-sibilla-maria-arnal
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/cant-sibilla-lo-jorn-judici


El 22 de desembre també es podrà escoltar a l'església de Sant Martí del Clot de Barcelona
(21:00 h) i a l'església de Santa Maria d'Ontinyent (20:30 h)

El 23 de desembre es podrà escoltar a la Catedral de Girona (18:00 h) per la Capella Polifònica
de Girona i la Coral Infantil GiroNins; a l'església de Santa Maria de Cardedeu (21:00 h); a
l'església de Puigpardines de la Vall d'en Bas (19:00 h); i a l'església de Santa Caterina de la
Teulada (20:00 h). 

El 30 de desembre a Puigcerdà s'interpretarà al Museu Cerdà (21:30 h). Finalment, a Montserrat,
l'1 de gener es podrà escoltar a les Coves de Montserrat (19:00 h). Es tracta d'una lectura
actualitzada del missatge apocalíptic.

Ens podeu fer arribar les representacions del Cant de la Sibil·la que no es trobin a l'article a
través del nostre correu: redaccio@catalunyareligio.cat

https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/cant-sibilla-catedral-girona
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/xvi-trobada-poesia-musica-hivern-cant-sibilla
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/sibilla-montserrat
mailto:redaccio@catalunyareligio.cat
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La fiscalia espanyola demana als bisbes
que comuniquin tots els abusos a menors
que coneguin
La fiscalia espanyola ha demanat a les setanta diòcesis de l’estat que li comuniquin tota la
informació que coneguin sobre casos de pederàstia al si de l’església catòlica, ja sigui en les
congregacions, en escoles que administrin o en qualsevol altra institució religiosa. N’ha informat
el País, que explica que al juny la Conferència Episcopal li va lliurar dos informes sobre els
centenars de casos que havia recopilat el mateix diari, però que no ampliaven amb informació
pròpia que coneguessin els bisbes. Quan la fiscalia li va reclamar més informació, la
Conferència Episcopal li va dir que no tenia poder per fer-ho i que, en tot cas, hauria de
demanar-ho un per un a cada bisbat. Cal recordar que la Conferència Episcopal va encarregar
una auditoria externa al despatx d’advocats Cremades & Calvo per avaluar la magnitud de la
pederàstia a l’església.

Davant d’aquesta resposta, ara fa un mes la fiscalia espanyola es va adreçar a cadascuna de
les setanta diòcesis de l’estat, però la Conferència Episcopal ha tornat a posar impediments.
Segons que cita el País, divendres el nou secretari general de l’organització catòlica, César
García Magán, va enviar una circular interna en la qual proposa de col·laborar amb la fiscalia,
però amb limitacions. D’una banda, recomana que a les fiscalies provincials només se’ls enviï
informació de víctimes que continuïn essent menors d’edat, cosa que és obligatori per llei des de
2015; i que a la fiscalia espanyola només les referències i dates d’aquestes comunicacions.

A banda, diu que s’entregui el llistat de casos, amb només les referències i les dates, de les
víctimes que ja siguin majors d’edat “i que ja s’hagin comunicat”.  És a dir, les denúncies que els
bisbes ja van començar a enviar a partir de 2019. Segons que va dir al juny l’anterior secretari
general de la Conferència Episcopal, Luís Argüello, els casos que s’envien no són tots els
que els bisbes coneixen, sinó els que cadascú considera rellevants.

La carta de García Magán als bisbes s’acompanya de dos models de resposta per enviar a la
fiscalia. Un per les diòcesis que no tinguin constància de cap acusació o testimoni, i un altre per
aquelles “que hagin estat receptores de les denúncies esmentades”. A més, diu que “es dóna
per fet que els casos de menors ja han estat prèviament comunicats a la fiscalia provincial
corresponent”, i que en el cas que encara estigués pendent, el criteri a seguir és que la
comunicació es faci primer a la fiscalia provincial: “Que no hi hagi cap cas que es comuniqui
a la fiscalia general de l’estat que no estigui prèviament comunicat a la fiscalia provincial
corresponent.” A més, ofereix que actuïn a través de la procuradora de la Conferència
Episcopal “per a facilitar la coordinació”, però que també facilitaria una centralització de tota la
informació sobre casos de pederàstia.

https://www.vilaweb.cat/noticies/esglesia-espanyola-auditoria-abusos-sexuals-joan-josep-omella/


La Fiscalia demana a l'Església informació
de tots els casos de pederàstia que
coneguin
La Fiscalia ha demanat a les 70 diòcesis de l'Estat espanyol que li comuniquin totes les dades
que tinguin sobre casos de pederàstia en el si de l'Església catòlica. Segons informa El
País, el ministeri públic ha precisat que vol "informació sobre les denúncies o testimonis recollits
(...) al si de congregacions, col·legis o qualsevol altra institució religiosa", ja que li "seria de
màxim interès i utilitat" per "l'eliminació d'aquest fenomen lamentable". Tanmateix, la resposta
de l'Església ha estat demanar a les parròquies que limitin la informació que donin a la
Fiscalia, entregant només dades dels casos en què les víctimes encara són menors. 

"El problema no són els casos que han sortit a la llum, sinó els que no es coneixen", han
afirmat des de la Fiscalia. El ministeri públic ha demanat tota aquesta informació per poder
"dimensionar el problema" i veure quines mesures poden prendre davant dels casos que ja han
prescrit.

Fins al moment, la Conferència Episcopal ha lliurat dos informes sobre centenars de casos de
pederàstia dins de l'Església, però aquests casos són només el que El País ja va destapar en la
seva investigació. És a dir, l'Església no estava aportant informació nova. En aquell moment la
Fiscalia va demanar a la Conferència que li envies més informació de la ja publicada, però van
al·legar que tenien la capacitat per recollir aquesta informació. Així doncs, el ministeri públic va
optar per contactar amb cada una de les 70 diòcesis.

Sense obrir el passat

Quan la Fiscalia ha optat per contactar amb totes les diòcesis de l'Estat, la Conferència
Episcopal ha tornat a posar impediments. Segons El País, s'hauria enviat una circular interna a
tots els membres on es detallava com s'havia de col·laborar amb la justícia. En aquest
circular, s'aconsellaria cooperar de forma restrictiva. És a dir, remetre només a les fiscalies
provincials els casos de víctimes que continuen sent menors d'edat (és a dir, el que ja els
obligava la llei des de l'any 2015) i a la Fiscalia General les referències de dates d'aquestes
comunicacions. Pel que fa als casos passats, s'ha demanat que es comuniquin dades dels que
ja s'han donat a conèixer, que no són tots, sinó els que han sortit a la llum. 

Aquesta restricció no ha estat ben rebuda per alguns membres de l'Església. "El que és greu no
és que ens diguin el que hem de dir, sinó la negativa a transmetre informació que hem rebut
sobre víctimes que ara són més grans, encara que van patir els abusos sent menors. És una
vergonya, no ha canviat res", ha afirmat un membre de l'Església que es manté en l'anonimat,
qui ha afegit: "També és indignant que vulguin controlar el que fa cada diòcesi, quan fa tan
sols un parell d'anys justificaven que no tenien poder sobre elles

https://www.elnacional.cat/ca/societat/informe-revela-50-nous-casos-pederastia-esglesia-espanyola-eleva-500-recopilats_935478_102.html
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M
olts no saben
com es diu, però
a l’orde dels je-
suïtes és una de
les figures artís-

tiquesmés importants de l’Esglé-
sia els últims anys, autor de mo-
saics en basíliques, capelles, con-
vents, hospitals d’arreu del món.
La seva obra és a la catedral de
l’AlmudenadeMadrid,enunaca-
pelladelPalauApostòlicdelVati-
cà,alsantuarideLourdesoaldela
SantíssimaTrinitatdeFàtima.
Es tracta del sacerdot eslovè

Marko Rupnik, de 68 anys, una
estrellade l’artcatòlicquearaésa
l’ullde l’huracàdesprésdedesco-
brir-se que va abusar sexualment
i psicològicament d’una vintena
demongesaladècadadelsnoran-
ta. El cas ha generat un terratrè-
mol, tanta laCompanyiadeJesús
comalVaticà,desprésdesaber-se
que el 2020 va ser excomunicat
peldicasteriperalaDoctrinadela
Fe –que s’encarrega de perseguir
els abusos sexuals–, però menys

d’unmesmés tard se li va aixecar
elcàstigpermotiusencaradesco-
neguts.Nosesapsivaserunacosa
que el papa Francesc va demanar
o si Rupnik va recórrer contra la
condemna i la seva petició va ser
acceptada.
Tot ha sortit a la llum després

que algunsmitjans italians publi-
quessin les denúncies de les do-
nesdequivaabusar.LaCúriaGe-
neralícia dels Jesuïtes ha confir-
mat dos procediments, un de
relatiu a un afer “relacionat amb
el sagrament de la confessió” –un
dels delictes més greus que pot
cometre un capellà– i un altre
amb “abusos comesos pel pare
Rupnik contra diverses dones de
laComunitatdeLoiola”.
El primer episodi va ser el que

el va portar al breu càstig de l’ex-
comunió. Es tracta del cas d’una
dona italiana que ara té 58 anys i
que ha explicat al diari italià Do-
mani les profundes ferides psico-
lògiques i espirituals que li va
provocar. El va conèixer el 1985,
quan estudiava Medicina i se’n
volia anar de missionera després
de graduar-se, i aviat es va con-
vertir en el seu guia espiritual. A

com la prohibició del sagrament
de la confessió, després d’investi-
gar els abusos sexuals a aquestes
religioses quan la Doctrina de la
Fe va rebre una denúncia el 2021.
El cas, tot i això, va ser tancat l’oc-
tubre d’aquest any després que el
dicasterivaticàconsiderésqueels
fets havien prescrit, cosa que ha
generat moltes crítiques. El pare
HansZollner, jesuïta,undelsmà-
xims experts del Vaticà sobre
abusos sexuals, denuncia que “la
qüestió legal no és l’única”. De
moment,elsjesuïteshandemanat
a les víctimes que encara no han
parlatqueelscontactinperquèsi-
guinescoltadesamb“empatia”."

poc a poc es va anar guanyant la
seva confiança, fins queprimer la
va besar “lleument a la boca”, di-
ent-li que així “besava l’altar on
celebrava l’eucaristia”.
Desprésvanarribar jocseròtics

cada vegada més extrems, “men-
tre pintava o després de la cele-

Unadelesvíctimesha
ditquelavaduraveure
cinemapornoi liva
proposardeferuntrio
ambunaaltrareligiosa

bracióde l’eucaristiaodesprésde
laconfessió”.Finsitot lavaportar
aveurepel·lículespornoaRomao
després, quan ja se lavaemportar
a la Comunitat de Loiola d’Eslo-
vènia, li vaproposarde ferun trio
amb una altra religiosa perquè
creia que “la sexualitat havia de
serlliuredepossessió,aimatgede
la Trinitat”. Aquesta dona ha ex-
plicat que, a començaments de la
dècadadelsnoranta,deles41ger-
manesquehihaviaa lacomunitat
elpareRupnikvaaconseguirabu-
sardegairebévint.
La Companyia de Jesús ha ad-

mès que Rupnik va ser sancionat
amb algunes mesures cautelars,

La Companyia de Jesús s’enfronta a
una gran polèmica per la sanció de només un
mes d’excomunió al sacerdotMarko Rupnik

L’artista jesuïta
que va abusar

d’unes vintmonges

El pareMarkoRupnik és un reconegut artista catòlic pels seusmosaics
/-+)?'&$/?">>/ = ;9775



La Fundació Comtal obre una llar per a
noies extutelades | Catalunya Religió
Fundació Comtal Per tal de donar suport i protecció a joves majors d’edat que es troben
desemparades i sense cap xarxa de suport, la Fundació Comtal de La Salle de Catalunya ha
obert la Llar Santa Caterina, que acull a noies en situació de vulnerabilitat per tal que tinguin un
lloc on viure i poder desenvolupar-se.

La nova Llar Santa Caterina cobreix les necessitats bàsiques d’habitatge, alimentació i higiene
de noies que han viscut processos vitals complexos i plens d’obstacles. "Les acompanyem en el
seu dia a dia perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida", expliquen des de la fundació.
L'entitat estableix amb elles un pla de treball que les permet reincorporar-se al món formatiu o
millorar la seva situació laboral, amb l’objectiu final que obtinguin la plena autonomia i
emancipació.

A més, la fundació treballa amb elles hàbits de vida saludables i les acompanya en la gestió
dels tràmits legals i administratius que necessitin abordar. També les ajuda a cercar beques per
a poder sostenir el seu itinerari formatiu i fa un treball intensiu d’apoderament, per tal que millorin
el seu benestar emocional. 

D’aquesta manera, la Fundació Comtal redueix la bretxa formativa i d’accés al mercat
laboral que pateix aquest col·lectiu i les acompanya en qüestions sanitàries, econòmiques,
relacionals i socioeducatives.

Un procés enriquidor i ple d'aprenentatges

La Jamila va arribar al CRAE La Salle de la Fundació Comtal amb 12 anys. Fa 5 mesos va sortir
del recurs i actualment resideix a la nova Llar d’emancipació Santa Caterina.

“Va arribar al CRAE sent una nena molt tímida i amb un somriure lleuger, però, de mica en mica,
vam poder descobrir-la i treballar amb ella tot el seu potencial", assegura la Lidia, directora del
CRAE La Salle. Des de la fundació l'han acompanyat en tots els àmbits de la seva vida: "L’hem
vist créixer, evolucionar i formar-se com a persona". "És un procés molt enriquidor i ple
d’aprenentatges”, diu. 

En l’àmbit dels estudis, la fundació ha estat al seu costat fins que va superar l’ESO i va poder
accedir a un CFGM. Després, la van ajudar a accedir a una feina compaginable amb els
seus estudis d’administració. 

Quan va fer 18 anys va haver de deixar el recurs del CRAE i va decidir tornar a casa, però
passats uns mesos es va adonar que aquell no era el millor camí per a ella.

Tenir un negoci propi, el somni de molts com la Jamila

La Jamila ara participa en el projecte IMEX de la Fundació Comtal, mitjançant el qual rep el
suport que necessita per fer possible els seus reptes de futur. Des del mes d’octubre viu a la Llar
Santa Caterina de la Fundació Comtal amb les seves companyes i l’acompanyament de la seva
educadora referent d’emancipació.

https://comtal.org/obrim-la-llar-santa-caterina-per-noies-extutelades/
https://comtal.org/que-fem/que-fem/medi-residencial/centre-residencial-daccio-educativa-crae-la-salle/
https://comtal.org/projecte-imex/


En aquest nou camí, la Jamila ha pogut començar una nova formació i ha trobat feina mentre
continua creixent en el seu dia a dia. En el futur li agradaria cursar uns estudis relacionats amb
el món de l’estètica i la bellesa, per poder treballar i fer realitat el seu somni de tenir un negoci
propi. És per això que s’està formant en l’àmbit de l’administració, on aprèn com funcionen i es
gestionen les empreses.



Uns 300 infants canten nadales davant la
Sagrada Família | Catalunya Religió
Sagrada Família Sota la llum de l'estel de la torre de la Mare de Déu i les recentment finalitzades
torres dels evangelistes, uns 300 alumnes de les escoles municipals de música de Barcelona
han ofert una cantada infantil de nadales aquest dimarts a la tarda. Ha estat davant la façana del
naixement de la basílica de la Sagrada Família i ha anat a càrrec de corals i músics infantils de
l'EMM Nou Barris, l'EMM Can Ponsic, l'EMM Can Fargues, l'EMM Sant Andreu - Mestre Pich
Santasusana i l'EMM Eixample - Joan Manuel Serrat. 

La cantada de nadales ha servit per "compartir i contemplar la llum de Nadal amb la ciutat de
Barcelona", expliquen des de la Sagrada Família. En aquest sentit, el president delegat de la
Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha manifestat
que, el concert, "es tracta d’un acte que respon a la voluntat de la Sagrada Família d’apropar la
basílica a la ciutadania". "Especialment als infants, que viuen aquestes dates de Nadal d’una
manera especial", ha dit. 

Les corals han actuat davant d’una façana del naixement il·luminada especialment amb la llum
centrada en els grups escultòrics del pessebre

Cada escola ha ofert un repertori format per nadales d’arreu del món que han interpretat en
diferents torns. Per part de l’Escola Municipal de Música de Nou Barris ha actuat l’alumnat de les
corals XICS d’entre 8 i 10 anys, que han interpretat les cançons M’he portat bé!  i Regals amb el
cor d’un musical de Nadal de la compositora americana Sally K. Albrecht. L’actuació de
l’Escola Municipal de Música Can Ponsic ha anat a càrrec d’alumnes de 5 i 6 anys acompanyats
per flautes i clarinets de l’orquestra de vent, amb un repertori de quatre cançons tradicionals, i un
dels eixos del repertori habitual de Can Ponsic.

L’alumnat de l’Escola Municipal de Música de Can Fargues, de 8 i 9 anys, ha ofert un petit viatge
per diferents països amb les cançons Noi quin fred!, tradicional catalana; Huahuanaca,
tradicional boliviana; Aguinaldo, cançó de Nadal de Galícia, i Santa Claus arriba a ciutat. De
l’Escola Municipal de Música Sant Andreu - Mestre Pich Santasusana han pujat a l’escenari
alumnes de diferents grups d’edat, d’entre 5 i 11 anys, que han ofert la cantata Les figures del
pessebre, escrita per Joan Llongueras. Finalment, els cors Baloo2, amb infants de 7 a 9 anys, i
el Cor Crescendo, de 10 a 12 anys, de l’Escola Municipal de Música de l’Eixample – Joan
Manuel Serrat, han interpretat dues nadales catalanes d’autors contemporanis i han acabat amb
el famós Hallelujah: A Soulful Celebration, de G. F. Händel.

Una programació per viure l'esperit de Nadal

Per acabar, una representació de les cinc escoles municipals de música de Barcelona han
cantat conjuntament una nadala tradicional catalana. Des de la Sagrada Família s’ha entregat a
cada escola un obsequi com a recordatori i agraïment d’aquest dia tan especial, una figura
representativa del grup escultòric del Naixement de la façana. 

Les corals i músics infantils han actuat davant d’una façana del Naixement il·luminada
especialment per a aquestes dates amb la llum centrada en els grups escultòrics del Naixement,

https://sagradafamilia.org/-/corals-i-musics-infantils-de-les-escoles-municipals-de-musica-de-barcelona-ofereixen-una-cantada-infantil-de-nadales-davant-de-la-facana-del-naixement?redirect=%2F
https://www.catalunyareligio.cat/ca/torres-dels-evangelistes-sagrada-familia-ofereixen
https://ajuntament.barcelona.cat/escolesmusica/ca/emmnoubarris
https://ajuntament.barcelona.cat/escolesmusica/ca/emmcanponsic
https://ajuntament.barcelona.cat/escolesmusica/ca/emmcanfargues
https://ajuntament.barcelona.cat/escolesmusica/ca/emmsantandreu
https://ajuntament.barcelona.cat/escolesmusica/ca/emmeixample


de l’Adoració dels pastors i de l’Adoració dels Reis d’Orient. Un acte que ha format part de la
programació que ha preparat la basílica per convidar la ciutadania a viure l’esperit de Nadal i
preparar la celebració de l’arribada de Jesús. 
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GENT

Tarragona
Maria Borroso Tinoco. Ha 

mort a 90 anys. El seu funeral 

serà avui a les 9 h. al Tanatori. 

Tomàs Martí Nolla. Ha mort 

a 87 anys. 

Reus
Mercedes Blánquez Moya. 
Ha mort a 98 anys. El seu fu-

neral serà avui a les 15.30 h.

Josep Balsells Serra. Ha 

mort a 87 anys. El seu funeral 

serà avui a les 11 h. al Tanatori.

Valls
Joan Ferré Amorós. Ha mort 

a 92 anys. El seu funeral serà 

avui a les 16 h. a la parròquia 

de Sant Salvador de Pira. 

DEFUNCIONSFELICITACIONS

¡¡¡Felicidades, Pitu!!! Pasa un 
bonito día cariño. ¡¡¡Te quere-
mos!!!

Moltes felicitats, Izan. Avui fas 
18 anys, ja ets major d’edat, 
que passis un dia molt feliç, al 
costat dels que t’estimem.

Redacció

Una de les principals novetats de 
la programació de Nadal d’aquest 
any a Constantí és la recuperació 
dels Pastorets per part de l’asso-
ciació Les Forques Teatre, que 
tornarà a representar aquest tra-
dicional espectacle nadalenc set 
anys després de l’última vegada, 

l’any 2015. Després de l’obligada 
suspensió dels dos últims anys a 
causa de la pandèmia, l’associa-
ció teatral portarà de nou a es-
cena aquests Pastorets amb una 
doble representació al Pavelló 
Poliesportiu, el dia 25 de desem-
bre a les 21 h. i el 26 de desembre 
a les 19 h. Les entrades es podran 

comprar el mateix dia de l’es-
pectacle a la taquilla del Pavelló 
a un preu de 7 euros. Amb la re-
presentació teatral dels Pastorets 
es recupera una de les tradicions 
nadalenques més familiar i més 
esperada al municipi. L’obra, que 
comptarà amb la presència d’uns 
70 actors i actrius dalt de l’esce-

nari, tindrà una durada aproxi-
mada de dues hores. Les Forques 
Teatre presentarà una versió ba-
sada en la tradicional història de 
pastors, àngels i dimonis, i amb 
un important component musi-
cal, de llum i de so. A més, també 
col·laborarà el Club Gimnàstica 
Estètica i Rítmica Constantí.

TEATRE

‘Els Pastorets’ de Constantí tornen
aquest Nadal després de set anys
L’entitat de Les Forques els representarà els dies 25 i 26 de desembre al Pavelló Poliesportiu

Cambrils homenatja als 
treballadors jubilats enguany

RECONEIXEMENT

L’alcalde de Cambrils, Oliver 
Klein, va presidir ahir l’acte 
d’homenatge a nou treballadors 
municipals que s’han jubilat 
aquest any. L’acte va comptar 
amb la presència de bona part 
dels regidors de l’Ajuntament, 
companys de feina, familiars i 
amistats que van voler acompa-
nyar als protagonistes en aquest 
dia tan especial.  Els obsequis de 
comiat van ser una làmina ori-
ginal elaborada per l’ocasió pel 
reconegut artista cambrilenc 

David Callau i els llibres Cam-
brils desaparegut, de Gerard 
Martí i Pedro Otiña, Cambrils. 
Una historia, una mirada, que 
combina fotografies de Kim 
Castells i Rafael López-Monné 
amb textos de M. Antonia Fer-
rer i Jordi Portals; i Singles de 
Marc Capdevila. En els parla-
ments, l’alcalde va agrair els 
serveis prestats, els va desitjar 
molta felicitat en aquesta nova 
etapa i va dedicar unes paraules 
a cadascun d’ells. Redacció

AJ. CAMBRILS

L’alcalde els va rebre a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
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n La grip cada vegada entra amb 
més força a les comarques gironi-
nes, que ja ha assolit registres pro-
pis de mitjans febrer, en ple hi-
vern. El principal motiu és que fa 
setmanes que l’epidèmia s’ha 
avançat, com la majoria de virus 
respiratoris. Després de dos anys 
en què amb prou feines es van de-
tectar casos, sobretot per l’ús de 
la mascareta i el domini de la co-
vid-19, enguany ha tornat d’una 
forma més agressiva, juntament 
amb altres virus com el que oca-
siona la bronquiolitis o el rinovi-
rus. 

Segons la darrera actualització 
del Sistema d’Informació per a la 
Vigilància d’Infeccions a Catalu-
nya (SIVIC), en la setmana del 12 
al 18 de desembre, Girona va su-
mar 925 casos de grip, un 17% 
més que l’anterior i més d’una 
tercera part correspon a la pobla-
ció de 15 a 44 anys. En la mateixa 
setmana de fa tres anys, abans de 
la covid-19, s’havien detectat 86 
casos.  

Cal avançar fins a la sisena set-
mana del 2020, a mitjans de fe-
brer, per trobar una dada similar. 
Pel que fa als últims dos anys, els 
registres estan esbiaixats per la 
covid-19. En la temporada 2020-
2021, no es va arribar a superar la 
trentena. L’any passat sí que hi va 
haver un pic força pronunciat, 
però no es va assolir fins a l’inici 
de la primavera, amb un total de 
447 casos.  

Pel que fa a la circulació de vi-
rus en general, aquesta setmana 
hi ha hagut 7.535 casos, mentre 
que l’anterior n’hi va haver 6.713. 
De fet, la setmana del 5 a l’11 van 

baixar de forma considerable i 
ara han tornat a pujar. Segons 
fonts del Departament de Salut, 
admeten que es deu al fet que hi 

va haver festius, ja que era el pont 
de la Puríssima i, per tant, les da-
des no van reflectir del tot la rea-
litat.   

En aquesta última setmana, 
les pneumònies diagnosticades a 
l’atenció primària s’han disparat 
i ja se superen les 200 amb un to-
tal de 214, xifra més elevada 
d’aquesta tardor. 

Com a bona notícia, la bron-
quiolitis segueix a la baixa, amb 
139 nous diagnòstics, quatre 
menys que la setmana anterior. 

Baixa la covid-19 
Pel que fa als contagis de corona-
virus, han tornat a pujar. En l’úl-
tima setmana se n’han registrat 
688, mentre que a l’anterior n’hi 
va haver 578 i fa quinze dies, 849.  

Respecte als ingressats, se-
gueixen a l’alça i ja n’hi ha 95, 15 
més que la setmana passada.  

 La secretària de Salut Pública, 
Carmen Cabezas, alertava ahir en 
una entrevista a Catalunya Ràdio 
que vuit de cada deu pacients que 
es troben a l’UCI per covid-19 i 
dos de cada tres ingressats a plan-
ta no tenien posada la dosi de re-
forç o quarta dosi de la vacuna. La 
doctora ha fet una crida a la vacu-
nació amb el vaccí especialment 
als col·lectius vulnerables i ha re-

conegut que està costant més en 
la franja de 60 a 69 anys. A Giro-
na, només un 35% de la població 
d’aquesta franja d’edat la té posa-
da.  

El percentatge és més elevat a 
mesura que puja la mitjana 
d’edat. En la franja de 70 a 79 anys 
és del 55% i en la de 80 anys o més, 
del 73%.  Salut calcula que un 35% 
de la població catalana ha passat 
la covid-19, és a dir, uns 2,8 mili-
ons de persones. 

En definitiva, la incidència del 
conjunt de les Infeccions respira-
tòries agudes (IRA)ja supera el ni-
vell moderat i entre els virus res-
piratoris circulants en aquest mo-
ment el més freqüent és el de la 
grip, el segon és el rinovirus, el 
tercer el virus respiratori sincici-
al i el quart el SARS-Cov-2 de les 
mostres estudiades. 

El pic de la grip, per Nadal 
Amb el Nadal a tocar, i amb els 
hospitals buidant-se de bronqui-
olitis, la grip segueix el seu ascens 
a tot Catalunya. Els experts calcu-
len que el bec s’arribarà al voltant 
de les festes. 

 La setmana del 12 al 18 de de-
sembre, la grip va assolir un nivell 
epidèmic moderat. Mentrestant, 
baixa el nombre d’afectats per co-
vid-19 perquè un virus substitu-
eix l’altre. Pel que fa al pic del co-
ronavirus, s’espera després de 
Nadal, un cop baixi la grip.  La va-
riant Òmicron representa gaire-
bé el 100% de les mostres seqüen-
ciades amb predomini de la sub-
variant BQ.1 De fet, ja fa setma-
nes que aquesta variant és la més 
predominant tant a Girona com a 
Catalunya. 

LAURA TEIXIDOR. GIRONA

La grip colpeja amb força a 
Girona i assoleix registres 
habituals de mitjans de febrer
u Preocupació a Salut pel poc èxit de vacunació de la quarta dosi de la 
covid-19 en algunes franges i lamenten que repercuteix en més ingressos

Vacunació de la grip i covid-19 a sanitaris gironins. ICS GIRONA

n L’Escola de Salut del Maresme i 
la Selva es posa en marxa el prò-
xim mes de gener als municipis 
de Malgrat i Tossa de Mar. Aquest 
projecte, que té per objectiu pro-
moure els hàbits saludables i mi-
llorar la salut física i emocional 
dels majors de 60 anys, forma part 
del programa de Benestar Emo-
cional i Salut Comunitària de la 
Corporació de Salut del Maresme 
i la Selva i el despleguen els pro-

fessionals dels centres d’atenció 
primària. Per participar en 
aquesta iniciativa cal inscripció 
prèvia, donat que són grups redu-
ïts i tancats per poder oferir una 
atenció personalitzada i de qua-
litat. 

El projecte es porta a terme 
amb la col·laboració dels ajunta-
ments de Malgrat i Tossa de Mar, 
consta d’un conjunt d’activitats i 
tallers amb la finalitat de fomen-
tar les relacions socials i el benes-
tar físic i emocional de les perso-
nes grans. Cada cop són més les 
persones grans que viuen soles i 
compten amb una xarxa social 
molt limitada. Precisament, la 
manca de relacions o fins i tot el 
trencament d’aquestes a mesura 

que la gent es va fent gran tenen 
un impacte molt negatiu per a la 
seva salut, tant física com mental. 

El programa de Malgrat i Tos-
sa té un total de 12 sessions, se’n 
realitza una a la setmana d’una 
hora i mitja de durada. Les perso-
nes participants poden fer dinà-
miques que reforcin la seva auto-

nomia, en aquest sentit, activitats 
relacionades amb l’àmbit de la sa-
lut, l’envelliment actiu, les relaci-
ons socials o la seguretat ciutada-
na. 

Les inscripcions ja estan ober-
tes. Les persones interessades po-
den trobar la butlleta d’inscripció 
als centres d’atenció primària, 
així com a la biblioteca munici-
pal, als serveis socials del muni-
cipi, casal d’avis o centre cívic. La 
butlleta un cop omplerta s’ha de 
deixar dins de la bústia del CAP 
de Malgrat de Mar o a la que hi ha 
al Consultori local de Tossa. 

El grup de Tossa es trobarà tots 
els dimarts entre gener i març 
(inici 10 de gener i finalització 28 
de març) a l’Espai Francesc Colo-
mer de 10:30 a 12 h. Entre altres 
aspectes tractaran l’envelliment 
saludable, autoprotecció, el bon 
descans, el suport emocional, el 
tractament de la pell, la memòria 
i la sexualitat. 

Tossa de Mar desplega una escola  de 
salut per a persones de més de 60 anys

DDG. TOSSA DE MAR

u El projecte forma part del 
programa de Benestar 
Emocional amb la participació 
de professionals de CAPs

Palamós dona dues tones 

de productes a Càritas

n Els Serveis de Salut Integrats del 
Baix Empordà (SSIBE) ha fet una do-
nació d’aliments, productes per a la 
higiene personal i de neteja a les de-
legacions locals de Càritas del Baix 
Empordà. S’han centrat en produc-
tes higiènics i aliments com torrons, 
s’han recollit aproximadament 2350 
kg, entre uns 2200 productes de ne-
teja, compotes i torrons.

SSIBE

La iniciativa promou 
hàbits saludables per 
tal de millorar la salut 
física i mental entre 
aquest col·lectiu

MALALTIES DE LA PELL 

TRACTAMENTS 
I DEPILACIÓ AMB LÀSER

CONSULTA DIÀRIA
A HORES CONVINGUDES

C/ Ibèria, 12-14 baixos B
17005 GIRONA - Tel. 972 24 51 80

e-mail: lquint@comg.cat



Un espectacle acompanyarà la visita dels
patges a Solsona - Regió7
Així mateix, el dimarts 3 de gener, Alea Teatre representarà l’espectacle itinerant Atlantis,
inspirat en la mitologia històrica de l’Atlàntida. Sortirà a 2/4 de 7 de la tarda de la plaça de l’1
d’Octubre, passarà pel passeig del Pare Claret i el carrer del Castell fins arribar a la plaça Major
i tornar pel mateix itinerari.

La cavalcada torna al nucli antic 

La cavalcada de Solsona recuperarà enguany el seu recorregut habitual després de la
pandèmia. La comitiva reial tornarà a passar pel nucli antic del municipi i els Reis d’Orient
tornaran a baixar de les carrosses per buscar la proximitat amb els infants, després que l’any
passat la situació sanitària obligués a desviar el trajecte fora de les muralles i a evitar els
desplaçaments a peu. 

Com sempre, Ses Majestats arribaran per l’avinguda del Cardenal Tarancón a partir de 2/4
de 7 de la tarda. Seguidament, continuaran el recorregut pel passeig i l’al·locució del rei
Melcior es tornarà a dur a terme des de la capelleta de la plaça de Sant Joan. Ses Majestats
baixaran del vehicle al portal del Castell, des d’on es desplaçaran a peu fins a la plaça de Sant
Joan i, d’allà, fins a la catedral de Solsona. 

Enguany s’han invertit uns 20.000 euros en la renovació de la cavalcada amb novetats que
la ciutat manté com a sorpresa. Per donar escalf als Reis en la seva parada a la ciutat, es
mobilitzaran diverses entitats com l’Agrupament Escolta Pare Claret, l’Esplai Riallera, Amisol,
el Centre Excursionista del Solsonès, el Consell Comarcal, les escoles de primària, l’Escola de
Dansa, la Fundació Volem Feina, l’Orquestra Patinfanjàs, Tatrau Escola de Teatre, els
Trabucaires de Solsona, entre altres. 



El Papa Francesc denuncia a l'Àfrica 'les
noves formes de colonialisme'
El Papa Francesc ha acabat el seu complicat viatge per UKenya amb una defensa dels pobres
contra el que ha definit com a ‘nou colonialisme’

Francesc ha acabat el viatge en una petita església perifèrica de Kenya, situada en una de les
anomenades bidonville, on ha afirmat que la lluita contra la pobresa ha estat sempre una prioritat
de l’Església. Aquesta visita li ha permès llançar una forta crida a la justícia social, el
sanejament ambiental, la fi de l’exclusió i de la ‘cultura del malbaratament’, de classificar els
éssers humans en funció de la seva utilitat per a la societat de consum.

Francesc ha denunciat enèrgicament ‘la injustícia atroç de la marginació urbana’. Hi ha dit que
‘aquest, és el dany causat per les minories que concentren el poder, la riquesa egoista i els
residus, mentre cada vegada més gran majories obligada a refugiar-se a les perifèries
abandonats, contaminats i marginats’.

El Papa hi ha denunciat que ‘hi ha noves formes de colonialisme que encara volen que els
països africans siguin parts d’un mecanisme, peces d’un engranatge gegant’.



Papa Francesc: “La vida és complicada i si
no aprenem a llegir-la correm el risc de
malgastar-la” | Catalunya Religió
Audiència General 21 de desembre 2022

Catequesi sobre el Discerniment

Estimats germans i germanes, bon dia i benvinguts!

Continuem –estem acabant– les catequesis sobre el discerniment, i els qui heu seguit fins ara
aquestes catequesis potser podríeu pensar: quina pràctica més complicada la de discernir! En
realitat, és la vida la que és complicada i, si no aprenem a llegir-la, com que és tan complicada,
correm el risc de malgastar-la, tirant-la endavant amb actuacions que ens acaben humiliant.

En la nostra primera trobada vam veure que sempre, cada dia, tant si ho volem com no, fem
actes de discerniment, en el que mengem, llegim, a la feina, en les relacions, en tot. La vida ens 
posa sempre davant diferents opcions, i si no les fem de manera conscient, finalment és la vida
la que tria per nosaltres, portant-nos on no voldríem.

El discerniment, però, no es fa tot sol. Avui entrem més concretament en alguns ajuts que poden
facilitar aquest exercici de discerniment, indispensable per a la vida espiritual, encara que
d’alguna manera ja els hem anat trobant al llarg d’aquestes catequesis. Però un resum ens
ajudarà molt.

Un primer ajut indispensable és la confrontació amb la Paraula de Déu i amb la doctrina de
l’Església. Ens ajuden a llegir el que es mou en el cor, aprenent a reconèixer la veu de Déu i a
distingir-la d’altres veus, que semblen atraure la nostra atenció, però que finalment ens deixen
confosos. La Bíblia ens adverteix que la veu de Déu sona en la calma, en l’atenció, en el silenci.
Pensem en l’experiència del profeta Elies: el Senyor li parla, no enmig del vent que trenca les
pedres, ni amb el foc o el terratrèmol, sinó que li parla amb una brisa lleugera (cf. 1 Re 19,11-12).
És una imatge molt bonica que ens fa entendre com parla Déu. La veu de Déu no s’imposa, la
veu de Déu és discreta, respectuosa, jo m’atreviria a dir: la veu de Déu és humil, i precisament
per això porta la pau. I només en pau podem entrar profundament en nosaltres mateixos i
reconèixer els desigs autèntics que el Senyor ha posat en el nostre cor. Moltes vegades no és
fàcil entrar en aquella pau del cor, perquè estem ocupats en tantes coses durant tot el dia …
Però, si us plau, calma’t una mica, entra en tu mateix, en tu mateixa. Dos minuts, calmats. Mira
què sent el teu cor. Fem això, germans i germanes, ens ajudarà molt, perquè en aquell moment
de calma sentim de seguida la veu de Déu que ens diu: “Però mira, mira això, està bé el que
estàs fent …”. Deixem que la veu de Déu vingui de seguida en la calma. Per això ens espera.

Per al creient, la Paraula de Déu no és senzillament un text per llegir. La Paraula de Déu és una
presència viva, és una obra de l’Esperit Sant que ens anima, instrueix, il·lumina, dona força,
refresca i dona ganes de viure. Llegir la Bíblia, llegir un fragment, un o dos fragments de la
Bíblia, són com petits telegrames de Déu que t’arriben de seguida al cor. La Paraula de Déu és
una mica – i no exagero – és un petit tast del paradís. Ho havia entès bé un gran sant i pastor,
Ambrosi, bisbe de Milà, que escrivia: «Quan llegeixo la Divina Escriptura, Déu torna a passejar



pel paradís terrestre» (Carta., 49,3). Amb la Bíblia nosaltres obrim la porta a Déu que passeja.
Interessant…

Aquesta relació afectiva amb la Bíblia, amb l’Escriptura, amb l’Evangeli, porta a viure una relació
afectiva amb el Senyor Jesús: no tingueu por d’això! El cor parla al cor, i aquest és un altre ajut
indispensable i no evident. Moltes vegades podem tenir una idea equivocada de Déu,
considerant-lo com un jutge malhumorat, un jutge sever, disposat a agafar-nos en falta. Jesús, al
contrari, ens revela un Déu ple de compassió i de tendresa, disposat a sacrificar-se per trobar-
nos, com el pare de la paràbola del fill pròdig (cf. Lc 15,11-32). Una vegada, algú va preguntar –
no sé si a la mare o a l’àvia, m’ho han explicat – “Però què he de fer ara mateix?” – “Escolta Déu,
Ell et dirà què has de fer. Obre el cor a Déu”: un bon  consell. Recordo una vegada, en una
romeria de joves, que es fa un cop a l’any al Santuari de Luján, a 70 km de Buenos Aires: fa falta
tot un dia per arribar-hi; jo tenia el costum de confessar durant la nit. Se’m va acostar un jove,
d’uns 22 anys, tot cobert de tatuatges. “Déu meu – vaig pensar – què serà això?”. I em va dir:
“Sap, he vingut perquè tinc un problema greu i jo l’he explicat a la mare i la mare em va dir: ‘Vés
a la Mare de Déu, fes la romeria, i la Mare de Déu t’ho dirà’. I he vingut. He tingut contacte amb
la Bíblia, aquí, he escoltat la Paraula de Déu i m’ha tocat el cor i he de fer això, això, això, això,
això”. La Paraula de Déu et toca el cor i et canvia la vida. I així ho he vist moltes vegades, això,
moltes vegades. Perquè Déu no ens vol destruir, Déu vol que siguem més forts, millors cada dia.
Qui roman davant el Crucifix sent una nova pau, aprèn a no tenir por de Déu, perquè Jesús a la
creu no fa por a ningú, és la imatge de la impotència total i alhora de l’amor més ple, capaç
d’enfrontar-se a qualsevol prova per nosaltres. Els sants han tingut sempre una predilecció per
Jesús Crucificat. La narració de la Passió de Jesús és la principal manera d’enfrontar-se al mal
sense deixar-se aclaparar; en ella no hi ha judici ni tan sols resignació, perquè està travessada
per una llum més gran, la llum de Pasqua, que ens permet veure en aquelles accions terribles
un disseny més gran, que cap impediment, obstacle o fracàs pot frustrar. La Paraula de Déu
sempre et fa mirar cap a un altre costat: és a dir, hi ha la creu, aquí, és lleig, però hi ha una altra
cosa, una esperança, una resurrecció. La Paraula de Déu t’obre totes les portes, perquè Ell, el
Senyor, és la porta. Agafem l’Evangeli, agafem la Bíblia: cinc minuts al dia, no més. Porteu un
Evangeli de butxaca amb vosaltres,  quan estigueu viatjant agafeu-lo i llegiu-lo una mica, durant
el dia, un trosset, deixeu que la Paraula de Déu s’acosti al cor. Feu això i veureu com canviarà la
vostra vida amb la proximitat de la Paraula de Déu. “Sí, Pare, però jo estic acostumat a llegir la
Vida dels Sants”: això és bo, està bé, però no deixeu la Paraula de Déu. Agafa l’Evangeli amb
tu, i llegeix-lo encara que només sigui un minut al dia.

És molt bonic pensar en la vida amb el Senyor com una relació d’amistat que creix dia a dia. Ho
heu pensat això? És el camí! Pensem en Déu que ens estima, vol que siguem els seus amics!
L’amistat amb Déu té la capacitat de canviar el cor; és un dels grans dons de l’Esperit Sant, la
pietat, que ens fa capaços de reconèixer la paternitat de Déu. Tenim un Pare ple de tendresa, un
Pare afectuós, un Pare que ens estima, que ens ha estimat sempre: quan experimentem això, el
cor es fon i se’n van els dubtes, les pors, la sensació d’indignitat. No hi ha res que es pugui
oposar a aquest amor de la trobada amb el Senyor.

I això ens recorda un altre gran ajut, el do de l’Esperit Sant, que és present en nosaltres, i que
ens instrueix, fa viure la Paraula de Déu que llegim, ens suggereix nous significats, obre les
portes que semblaven tancades, indica camins de vida allà on semblava que només hi havia
foscor i confusió. Us pregunto: pregueu a l’Esperit Sant? Però qui és aquest gran Desconegut?
Nosaltres preguem al Pare, sí, el Pare Nostre, preguem a Jesús, però ens oblidem de l’Esperit!
Una vegada, fent la catequesi als infants, vaig preguntar: “Qui de vosaltres sap qui és l’Esperit



Sant?”. I un nen: “Jo ho sé!” – “I qui és?” – “El paralític”, em va dir! Ell havia sentit “el Paràclit”, i
pensava que era un paralític. I moltes vegades – això em fa pensar – per a nosaltres l’Esperit
Sant és allà, com si fos una Persona que no compta. L’Esperit Sant és qui dona vida a la teva
ànima! Deixeu-lo entrar. Parleu amb l’Esperit com parleu amb el Pare, com parleu amb el Fill:
parleu amb l’Esperit Sant – que no té res de paralític! En Ell hi ha la força de l’Església, Ell és el
que et porta endavant. L’Esperit Sant és el discerniment en acció, presència de Déu en
nosaltres, és el do, el regal més gran que el Pare assegura a qui el demana (cf. Lc 11,13). I com
li diu Jesús? “El do”: “Quedeu-vos aquí a Jerusalem esperant el do de Déu”, que és l’Esperit
Sant. És interessant viure la vida en amistat amb l’Esperit Sant: Ell et canvia, Ell et fa créixer.

La Litúrgia de les Hores fa començar els principals moments de pregària del dia amb aquesta
invocació: «Oh Déu, vine a salvar-me, Senyor vine ràpidament a ajudar-me». “Senyor, ajuda’m!”,
perquè no puc continuar sol, no puc estimar, no puc viure… Aquesta invocació de salvació és la
petició irreprimible que brolla del profund del nostre ser. El discerniment té l’objectiu de
reconèixer la salvació feta pel Senyor en la meva vida, em recorda que no estic mai sol i que, si
segueixo lluitant, és perquè el que està en joc és important. L’Esperit Sant sempre és amb
nosaltres. “Oh, Pare, he fet una cosa dolenta, haig d’anar a confessar-me, no puc fer res …”.
Però, has fet una cosa dolenta? Parla amb l’Esperit Sant que és amb tu i digues-li: “Ajuda’m, he
fet aquesta dolenteria”. Però no paris de dialogar amb l’Esperit Sant. “Pare, estic en pecat
mortal”: no importa, parla amb Ell que t’ajudarà a rebre el perdó. No deixis mai aquest diàleg
amb l’Esperit Sant. I amb aquests ajuts, que el Senyor ens dona, no hem de tenir por. Endavant,
amb valentia i amb alegria!

Traducció: Josep M. Torrents
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Los pesebres y dioramas son otro 
de los clásicos de estos días y, en-
tre ellos, el tradicional de arena 
de La Pineda es uno de los más 
espectaculares, que se puede vi-
sitar hasta el 8 de enero.  

En total, ocho artistas naciona-
les e internacionales -llegados de 
Dinamarca, Letonia, Bélgica, Paí-
ses Bajos, Italia y Chequia- han 
dado forma a a la arena con el 
fin de obtener unas esculturas de 
doscientos metros cuadrados de 
superficie. Este año, todas ellas 
giran en torno a la historia del 
arte, a través de un recorrido por 
las etapas más representativas 
desde la prehistoria hasta la ac-
tualidad. Mientras, el pesebre 

monumental de Alcanar llega 
con más fuerza que nunca, en es-
ta ocasión a la calle Alcalde San-
Martí núm. 56. Àngel Castro, uno 
de los organizadores, explica que 
este año «el pesebre cuenta con 
mejoras como un nuevo circuito de 
agua, distintos ambientes de lu-
ces y figuras en movimiento».  Y 
como siempre, el pesebre tendrá 
más de 1.000 piezas, de las que 
500 son figuras hechas a mano 
que permiten representar perfec-
tamente las escenas bíblicas del 
pesebre. 

En otro formato, La Torre Vella 
de Salou acoge hasta el 7 de ene-
ro, la exposición de dioramas 
‘Nadal a la Torre Vella’ , a cargo 
de la Associació Pessebrista de 
Tarragona y la Congregació Ma-
riana de la Mare de Déu de Mi-

sericòrdia i Sant Lluís Gonzaga 
de Reus. Los dioramas son un 
formato más artístico del pesebre 
que dejan constancia del estilo 
propio de cada autor. Organiza-
da por el área de Servicios Cul-
turales del Ayuntamiento de Salou. 

Otro de los referentes es el Be-
lén Viviente de la Pobla de Mon-
tornès, con una fama que va más 
allá del Baix Gaià. El belén se 
puede visitar por grupos de un 
máximo de 150 personas, que 
son guiadas por el viejo pastor. 
Están representados un total de 
quince cuadros, en un pesebre en 
movimiento y hablado, con ves-
tuario de época y música graba-
da. Todo ello, durante 40 minu-
tos en torno a la ermita de la Vir-
gen de Montornès. Hasta el día 
8 de enero.

Obras de arte, algunas efímeras, visitables hasta el próximo enero

Visitantes en el Pesebre de La Pineda. FOTO: FABIÁN ACIDRES

Guía de actividades

Entre belenes vivientes,  
de arena y dioramas
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Catalunya estiguin dirigits per cape-
llans forans.

Aquesta situació tan depriment 
ha esclatat coincidint amb el man-
dat de Joan Josep Omella com a car-
denal arquebisbe de Barcelona i, a la 
vegada, president de la CEE. Omella 
és un prelat de la màxima confiança 
del papa Francesc i, en aquest sentit, 
té la clau de totes les decisions que 
afecten l’Església catalana. 

Ara mateix, ha de donar resposta 
a la imperiosa necessitat de cobrir 
els tres bisbats que hi ha vacants a 
Catalunya: el de Girona, per la mort 
del seu titular, Francesc Pardo; el de 

L. VIRGILI

E
ls segles no passen endebades 
i l’Església catòlica, apostòlica 
i romana pateix, en aquest any 

22 del segle XXI, una situació críti-
ca a Catalunya. Només hi ha, segons 
dades de la Conferència Episcopal 
Espanyola (CEE), 518 sacerdots en 
actiu per atendre les 1.977 parrò-
quies censades en les nou diòcesis 
catalanes. 

Per això, molts capellans es veuen 
obligats a atendre diverses parrò-
quies, en especial a les comarques 
rurals. Els bisbes també han de re-
córrer a laics perquè s’encarreguin 
de dir missa, com és el cas de les sis 
dones que mantenen la vida eclesial 
en pobles de la zona de Tarragona.

Hi ha casos realment extrems: com 
els 30 sacerdots que han d’atendre 

A l’Església de Catalunya 
li manquen tres bisbes, 
capellans i seminaristes

les 393 parròquies del bisbat de Gi-
rona; els 33 capellans que hi ha al 
bisbat d’Urgell per ocupar-se de les 
364 parròquies; o els 13 del bisbat de 
Solsona, a càrrec de 171 parròquies. 

Però el problema és més greu en-
cara, perquè no hi ha prou vocaci-
ons sacerdotals per regenerar la nò-
mina de capellans, que és cada cop 
més envellida i inexorablement abo-
cada a la jubilació, obligatòria als 75 
anys. En concret, segons la CEE, a les 
diòcesis catalanes hi ha, en l’actua-
litat, un total de 86 seminaristes en 
fase de formació. 

La importació de sacerdots, proce-
dents de l’Amèrica Llatina, l’Àfrica, 
les Filipines, els països de l’Est..., és 
l’única solució per fer front a aques-
ta irreversible manca d’efectius. I, 
de fet, cada cop és més freqüent que 
els actes religiosos que se celebren a 

Tortosa, pel nomenament del bis-
be Enrique Benavent com a substi-
tut del polèmic Antonio Cañizares a 
València; i el de Sant Feliu de Llobre-
gat, per la jubilació forçosa del bisbe 
Agustí Cortés, que a més arrossega 

una llarga malaltia que li impedeix 
exercir les seves funcions.

A banda d’aquestes tres vacants, el 
bisbe de Lleida, Salvador Giménez, 
també es jubila l’any vinent i, a més, 
cal procedir al nomenament d’un 
bisbe coadjutor a la diòcesi d’Ur-
gell, que porta inherent el càrrec de 
copríncep episcopal (cap d’Estat) 
d’Andorra, ja que el seu titular, Joan 
Enric Vives, es jubilarà l’any 2024.

En aquest trencaclosques, cal afe-
gir-hi la vacant del bisbe auxiliar de 
Barcelona, després de la mort pre-
matura de Toni Vadell. Al cardenal 
Joan Josep Omella i al nunci apostò-
lic a Espanya, Bernardito Auza, se’ls 
acumula la feina a Catalunya. ¦

Els bisbats de 
Girona, Tortosa 
i Sant Feliu de 
Llobregat estan 
vacants i també cal 
nomenar un bisbe 
auxiliar a Barcelona

Només hi ha 518 sacerdots en actiu, cada cop més vells, 
per atendre les 1.977 parròquies de les nou diòcesis 

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan 

Josep Omella, té molta feina endarrerida.
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n Fra Valentí Serra de Manresa 
(1959) és un savi de la cultura po-
pular que al seu darrer llibre di-
vulga la història i les singularitats 
d’una de les tradicions nadalen-
ques més estimades pels catalans. 
Entrem dins el pessebre viatja als 
orígens i recorda el relleu de Man-
resa pel pessebrisme català. 

 
Quin és l’origen del pessebre? 
L’arrel del pessebre està a la nit de 
Nadal de 1223 a Greccio (petita 
població de la vall de Rieti, a Ità-
lia) on Sant Francesc d’Assís féu 
una escenificació del naixement 
dins de la missa del gall, fins i tot 
amb el bou i la mula, talment el 
primer pessebre vivent vinculat a 
l’Eucaristia. Després vingueren 
els pessebres amb figures, el pri-
mer al monestir de Santa Clara de 
Nàpols el 1330, de caràcter mo-
numental. Després, a partir del 
segle XVIII, es divulga i popularit-
za a Europa el pessebre familiar 
de fesomia popular. 
En quin context es va realitzar? 
Sant Francesc feia relativament 
poc que havia viatjat a Terra San-
ta i el colpí enormement el paisat-
ge de Betlem i el fet que el naixe-
ment del Messies es produís en la 
més estricta pobresa. A més, el 
desembre del 1223, va tornar de 
Roma a Assís impactat pels mo-
saics de les basíliques romanes i 
pels records de les fustes de la 
menjadora (o «pessebre») que 
Sant Jeroni havia dut de Betlem a 
la basílica de Santa Maria la Ma-
jor. Un conjunt d’experiències 
que suscitaren en Sant Francesc 
el desig de reviure emotivament 
el misteri de Nadal. 

A partir d’aquell moment, quina 
evolució va viure el pessebre? 
Del pessebre «vivent» passem al 
pessebre figuratiu monumental. 
Del pessebre monumental al pes-
sebre familiar amb dimensions 
més reduïdes. 
Com va arribar la tradició a 
Catalunya? 
A Catalunya hi arribà per l’acció 
pastoral dels framenors, és a dir, 
els seguidors de l’espiritualitat de 
Sant Francesc. Més recentment, 
amb la restauració de la vida reli-
giosa, des de finals del segle XIX 
els framenors caputxins donaren 
un gran impuls al pessebrisme, i 

organitzaren els concursos de 
pessebres a nombroses poblaci-
ons de Catalunya, el primer a 
Manresa l’any 1922. La tradició és 
plenament vigent, tant, que enca-
ra que la tradició pessebrística no 
hagi nascut a Catalunya, avui es 

un fet cultural i espiritual de pri-
mer ordre que forma part de la 
nostra identitat com a poble. 
Quines són les primeres notíci-
es pessebristes de Manresa? 
El pessebrisme manresà ha estat 
àmpliament estudiat per Francesc 
Villegas i comptem amb una bona 
monografia seva que el 2007 vaig 
tenir el goig de prologar i de pre-
sentar. La documentació aporta el 
primer testimoni escrit l’any 1862, 
però hi ha vestigis molt més antics, 
com ara les figures de pessebre 
conservades a Manresa de finals 
del segle XVIII, indicatives de 
pessebres molt anteriors. 

Quina singularitat o importàn-
cia ha tingut la tradició manre-
sana en el context català? 
La importància està en el fet de 
començar els concursos de pes-
sebres el 1922 i de comptar amb 
les primeres reflexions entorn del 
fet pessebrístic, com ara el llibret 
Jesuset en el pessebre que l’any 
1914 el caputxí Oleguer de Barce-
lona féu estampar a la impremta 
Vives de Manresa. 
Què és allò que no hi pot faltar 
en un pessebre? 
Les figures del «misteri», Jesús, 
Maria i Josep i també el bou i la 
mula. El bou i la mula que formen 
part de la tradició bíblica, ja que 
foren els primers en identificar i 
rebre el Messies, i de donar-li es-
calf amb el seu alè, molt abans 
que els pastors. 
Quina importància tenen les fi-
gures que es posen més enllà de 
l’escena del naixement? 
Són un retrat de la vida quotidia-
na inserida en el paisatge dels  
pessebres. Són figures que, a més 
d’un calendari de la vida amb fi-
gures de totes les edats, expressen 
l’ideal d’allò que voldríem ser, i al-
gunes tenen un simbolisme ocult 
d’arrel molt antiga. 
Quina opinió us mereix la figu-
ra del caganer? 
Una figura que actualment al-
guns hi donen un protagonisme 
excessiu i fan groller el pessebre, 
No m’agrada.  
Com va assumir la comunitat 
franciscana caputxina la tradi-
ció i quina aportació hi va fer? 
El pessebre forma part de la nos-
tra acció pastoral i catequètica. Ha 
estat una manera plàstica de fer 
entrar els fidels en la contempla-
ció del naixement de Crist; un fet 
cabdal que no només inaugurà el 
calendari, sinó que canvià la his-
tòria del món. 
En quins llocs del món, més en-
llà de Catalunya, hi ha una gran 
tradició pessebrista? 
És un fenomen mundial, univer-
sal. Arreu trobem pessebres, però 
sobretot a Múrcia, a Nàpols, a la 
Provença, a Àustria... arreu, arreu. 
No deixeu de fer el pessebre!

«El primer concurs de 
pessebres que es va fer 
a Catalunya es va dur a 
terme a Manresa»

Caputxí i sacerdot. Les plantes, les hortalisses i les herbes remeieres tenen pocs 
secrets per al manresà, que a través dels llibres ha divulgat diverses qüestions de 
la cultura popular. En el seu nou treball, fra Valentí comparteix amb els lectors un 
munt de qüestions relacionades amb la tradició nadalenca de fer el pessebre

u El religiós manresà explica els orígens de la tradició, fa vuit segles 
a Itàlia, i explica altres particularitats d’un element cabdal del Nadal

Fra Valentí SerraTONI MATA I RIU. MANRESA

El frare caputxí manresà posa la figureta del nen Jesús en el pessebre de la seva comunitat NORBERT FOTO

«Sant Francesc 
d’Assís va fer la 

primera escenificació a 
la missa del gall del 
1223 a Greccio, Itàlia»

«Fer el pessebre és 
un fet cultural i 

espiritual de primer 
ordre, part de la nostra 
identitat com a poble»

EL LLIBRE

AUTOR 
Fra Valentí Serra 
de Manresa

ENTREM DINS EL 
PESSEBRE 
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