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Pere Aragonès: “La diversitat religiosa
forma part de l'essència del nostre país” |
Catalunya Religió
Generalitat de Catalunya El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha subratllat aquest
dimecres a la tarda el “compromís” del Govern “en la defensa de la diversitat religiosa i cultural
perquè forma part de l’essència del nostre país”. El cap de l’Executiu ho ha afirmat durant la
celebració de la festa de la Hanukkà, que s’ha celebrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona.

El president de la Generalitat ha aprofitat la seva presència a la festa de la llum de la comunitat
jueva per recordar que “cal posar llum davant la incertesa i les angoixes, i que siguem capaços
de trobar camins de diàleg, pau, llibertat i justícia”. “Catalunya és casa vostra, formeu part
indestriable de la nostra nació i, per tant, que per molts més anys i per molts més segles puguem
seguir caminant plegats”, ha afegit el cap de l’Executiu.

Una oportunitat per “trenar la vida compartida”

Durant la seva intervenció, el president de la Generalitat ha agraït la invitació a les institucions
catalanes a aquesta celebració jueva assegurant que “és un honor poder participar-
hi” perquè “d’aquesta forma es continua trenant la vida compartida que el poble jueu té amb la
nació catalana”.

La celebració de la Hanukkà a Barcelona ha comptat també amb la intervenció del rabí i
president de Jabad Lubavitch, David Libersohn. Per part del Govern també hi ha assistit
el director general d'Afers Religiosos, Carles Armengol.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/pere-aragones-diversitat-religiosa-forma-part
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/469042/president-aragones-la-diversitat-religiosa-i-cultural-forma-part-de-l-essencia-del-nostre-pais
https://www.catalunyareligio.cat/ca/es-hanukka
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Detenen un operari dels Maristes de
Badalona per provocar un incendi a l’escola

Els fets van passar de matinada durant la festa de Nadal
de monitors i no hi ha ferits greus

L’home va incendiar la sala d’actes i va intentar
bloquejar la porta trencant la clau al pany

Els Mossos d’Esquadra han detingut un treballador de l’escola Maristes de Badalona
(Barcelonès) per provocar un incendi al centre. Els fets han passat de matinada durant la
celebració de la festa de Nadal dels monitors.

Segons fonts policials consultades per l’ACN, l’home també havia participat de la festa, però
va marxar després d’una discussió amb un altre company de l’equip de manteniment. A l’impàs
entre la discussió i el foc, l’home va ser identificat per la policia en un bar pròxim per
protagonitzar un altre incident.

La nit va acabar amb el piròman entrant a la sala d’actes de l’escola i calant foc. A més, va
intentar bloquejar la porta trencant la clau al pany. Tanmateix, els monitors van poder obrir
la porta i sortir del lloc.

Sense ferits greus

Fins a l’escola es van desplaçar onze dotacions de Bombers, Mossos d’Esquadra, Guàrdia
Urbana i el Servei d’Emergències Mèdiques. Malgrat la gravetat dels fets, finalment no es va
haver de lamentar cap ferit de gravetat i només alguns monitors van ser atesos al mateix lloc
per inhalació de fum.

Notícies relacionades

El treballador que va provocar el foc se l’acusa d’intent d’homicidi. Els Mossos d’Esquadra
mantenen oberta la investigació.

Més notícies de Badalona a l’edició local d’EL PERIÓDICO

https://www.elperiodico.cat/ca/badalona/20221222/mossos-detenen-operari-manteniment-maristes-badalona-provocar-incendi-escola-80295360
http://badalona.elperiodico.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTES LES 

NOTÍCIES 



Mitjà: elpuntavui.cat

Publicat: 22/12/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 504.867
Lectores

Valor: 869€

URL: https://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers...

Els Mossos detenen un operari de
manteniment dels Maristes de Badalona per
provocar un incendi a l’escola | ACN |
Barcelona | Successos | El Punt Avui
Els Mossos d’Esquadra han detingut un treballador de l’escola Maristes Champagnat de
Badalona per haver provocat un incendi al centre educatiu. Els fets han tingut lloc de matinada
durant la celebració de la festa de Nadal dels monitors. La direcció del col·legi Maristes
Champagnat s’ha posat a disposició dels Mossos d’Esquadra. El centre detalla, a través d’un
comunicat, que “l’incendi es va originar durant una discussió entre una persona de manteniment
i un grup de monitors que estaven celebrant el sopar de Nadal a l’escola”.

En l’impàs entre la discussió i el foc l’home va ser identificat per la policia en un bar pròxim per
protagonitzar un altre incident. La nit va acabar amb el piròman entrant a la sala d’actes de
l’escola i calant-hi foc. A més, va intentar bloquejar la porta trencant la clau al pany. Els monitors,
però, van poder obrir la porta i sortir del lloc.

Fins a l’escola es van desplaçar onze dotacions dels Bombers, Mossos d’Esquadra, Guàrdia
Urbana i el Servei d’Emergències Mèdiques. Tot i la gravetat dels fets no va haver-hi cap ferit de
gravetat i només alguns monitors van ser atesos al mateix lloc per inhalació de fum. Al
treballador que va provocar el foc se l’acusa d’intent d’homicidi. Els Mossos d’Esquadra
mantenen oberta la investigació.

https://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/2233728-els-mossos-detenen-un-operari-de-manteniment-dels-maristes-de-badalona-per-provocar-un-incendi-a-l-escola.html
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Detingut un operari per calar foc al teatre
dels Maristes de Badalona amb monitors a
dins
Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona acusada d'haver provocat un incendi
aquest dimecres a la nit al teatre de l'escola Maristes de Badalona.

Al teatre s'hi feia la celebració de Nadal dels monitors de menjador i altres treballadors de
l'escola. Segons diversos testimonis, un operari de manteniment que també era a la festa va
marxar després d'una discussió amb un altre company.

Entre aquesta discussió i l'inici del foc, l'home va ser identificat per la policia en un bar pròxim,
on hauria protagonitzat un altre incident.

En tornar a l'escola, l'home va anar cap a la sala d'actes de l'escola, on hauria calat foc. A més,
hauria intentat bloquejar la porta trencant la clau al pany.

Tots els assistents van poder sortir ràpidament del lloc dels fets, il·lesos, tot i que alguns van
ser atesos al mateix lloc dels fets per inhalació de fum.

Onze dotacions dels Bombers van poder apagar l'incendi. Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia
Urbana i el Sistema d'Emergències Mèdiques també es van desplaçar fins allà.

L'home està acusat d'intent d'homicidi. La investigació continua oberta.

https://www.ccma.cat/324/detingut-un-operari-per-calar-foc-al-teatre-dels-maristes-de-badalona-amb-monitors-a-dins/noticia/3203508/
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Castelló d'Empúries restaura les tapes de la
pica baptismal de la basílica de Santa Maria
| Catalunya Religió
Ajuntament de Castelló d'Empúries La restauració de les tapes de la pica baptismal de la
basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries ha acabat aquest mes de desembre després de
dos mesos d'intervenció. Una actuació que han portat a terme el bisbat de Girona i el Centre de
Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya.

La intervenció ha consistit en la neteja i reintegració del cuir que es trobava en un estat de
degradació important. També ha estat necessari fer un tractament de la fusta que presentava
una afectació per corcs.   

Els treballs han durat dos mesos aproximadament i han tingut un cost de 4.500 € que ha assumit
la basílica de Santa Maria amb l’ajut d’una subvenció del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

Un contracte entre un picapedrer i tres clergues

La doble pica baptismal és una de les peces més rellevants de la basílica. Tallada en un únic
bloc de pedra i decorada amb uns arcs cecs de mig punt, actualment es continua fent servir per
als batejos. Data de l’any 1310, segons la descoberta del doctor Josep Maria Gironella, d’un
contracte entre el picapedrer Arnau Font i tres clergues de l’església amb l’encàrrec de
construir una pica baptismal semblant a la de la catedral de Girona, amb un recipient gran i un
de més petit adjacent. Les tapes de fusta van ser recobertes de cuir de pell de xai l’any 1573.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/castello-empuries-restaura-tapes-pica-baptismal
https://www.castello.cat/restauracio-de-les-tapes-de-la-pica-baptismal-s-xiv-de-la-basilica-de-santa-maria/?fbclid=IwAR2wiR5gCexgZVsdjSgQRIIkXws4iyjF3msNSfs2fVMiqDq2sX483jHe-RM
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BAGES / MOIANÈSSOCIETAT 

n L’Espai Hemalosa de Santa Ma-
ria d’Oló ha estrenat nova imatge. 
La façana del centre cultural llu-
eix un mural dels artistes Eulàlia 
Fernández i Quim Moya, que va 
ser la proposta escollida pels ve-
ïns i veïnes entre les tres que es 
van posar a votació en un procés 
participatiu. 

Gràcies a una subvenció de la 
Diputació, emmarcada dins el 
projecte «Art Urbà», l’Ajuntament 
va proposar la participació ciuta-
dana en l’elecció d’un mural per a 
l’edifici. Els participants podien 

escollir entre dues propostes dels 
artistes o deixar la paret tal com 
estava. Un total de 165 persones 
van participar a l’enquesta i l’op-
ció que s’ha dut a terme, que re-
produeix un perfil del casc antic, 
una gran rosa i el nom del poble, 
va obtenir el 77,56% dels vots. 

L'Antiga fàbrica Hemalosa es 
va reconvertir en un ampli espai 
polivalent per a actes culturals i 
esdeveniments al servei dels ve-
ïns. Hi ha l’Ecomuseu amb una 
història del poble, una exposició 
dedicada al tèxtil i informació tu-
rística del Moianès.

Oló estrena un mural a la 
façana de l’espai Hemalosa
REDACCIÓ. SANTA MARIA D’OLÓ

Aspecte actual de la façana de l'Espai Hemalosa de Santa Maria d'Oló amb el mural AJUNTAMENT D'OLÓ

n El Bisbat de Vic obre la porta a 
mantenir vigent el contracte de llo-
guer que té signat amb l’Ajunta-
ment i l’Associació Cultural i Re-
creativa de Fonollosa (ACR) per 
utilitzar el Centre Cultural si hi ha 
un compromís de «bona convi-
vència» i de «responsabilitat en 
usos i horaris» per part dels arren-
dataris. D’aquesta manera respon 
al malestar que va causar fa uns 
dies al poble la comunicació per 
burofax que va fer el bisbat infor-
mant de la rescissió, a final d’any, 
del contracte de lloguer del local, 
on es fan activitats socials i lúdi-
ques des de fa més de 50 anys, al·le-
gant que el seu ús ocasiona «mo-
lèsties a tercers». 

Tal com va explicar aquest dia-
ri, en la comunicació enviada el 2 
de novembre als afectats, el bisbat 
justificava la seva decisió «pels re-
iterats incompliments dels nivells 
de soroll per sobre dels límits ad-
missibles i els reiterats incompli-
ments d’horaris del local arrendat 

que generen greus molèsties i in-
convenients al veí de l’immoble, 
sens perjudici de no fomentar la 
bona convivència». El local és als 
baixos de l’antiga rectoria, en la 
qual des de fa uns mesos viu un in-
quilí com a llogater. 

L’Ajuntament va donar a conèi-
xer públicament aquesta proble-
màtica amb la diòcesi fa una set-

mana, i des de llavors «continuem 
sense cap comunicació amb el bis-
bat», assegurava fa unes hores l’al-
calde, Eloi Hernàndez. Com ja va 
manifestar en el seu dia, sosté que 
aquesta decisió és «unilateral» per-
què no s’ha respectat la clàusula 
que consta en el contracte de llo-
guer segons la qual se’ls hauria 
d’haver avisat de la rescissió amb 
mig any d’antelació, «o sigui, abans 
del 30 de juny, i no el 2 de novem-
bre». Tampoc no comparteix les ra-
ons que motiven el bisbat, consi-
derant que «s’inventa causes no 
objectives perquè no hi ha hagut 
reiteració de cap queixa ni hi ha 
cap conflicte permanent», assegu-
ra Hernàndez. Davant d’aquesta 
tesitura, insisteix que ni l’Ajunta-
ment ni les entitats que fan ús del 
Centre Cultural no el deixaran per-
què entenen que el contracte «va 
quedar automàticament prorrogat 
l’1 de juliol», de manera que «se-
gueix vigent» com a mínim fins a 
final del 2023. 

Per la seva banda, el bisbat no 

es pronuncia sobre la qüestió dels 
terminis en l’enviament del buro-
fax, però a través d’un comunicat 
emès per la mateixa diòcesi, insis-
teix que el motiu de la rescissió són 
«les molèsties causades a tercers, 
sobretot pel que fa a usos, horaris 
i sorolls», que l’alcalde nega. En 
qualsevol cas, la causa «no és pel 
transcurs del termini pactat ni per 
manca de voluntat de continuar la 
relació contractual», i per això dei-
xa una porta oberta a mantenir-la. 
En aquest sentit, i «sense entrar en 
qüestions de llicències, afora-
ments i autoritzacions de compe-
tència municipal», el bisbat diu 
que «si l’alcalde i l’Ajuntament» ga-
ranteixen que en el local «es com-
pleix tota la normativa d’aplicació, 
així com les normes de bona con-
vivència en totes i cadascuna de les 
activitats que es desenvolupen, i 
assumeixen la responsabilitat pel 
que fa a usos i horaris», ni la parrò-
quia de Fonollosa ni el mateix bis-
bat, no tindran inconvenient «en 
mantenir vigent el contracte signat 
fins a la seva extinció». 

Hernàndez assegura que 
aquesta situació ha portat mala 
maror al poble, atès que el Centre 
Cultural és l’únic espai actualment 
apte per a l’activitat social i lúdica 
que vulguin organitzar l’Ajunta-
ment o entitats. En aquest sentit, 
diu que el bisbat ha estat «poc sen-
sible i irrespectuós» amb els veïns.

El bisbat mantindrà el lloguer del 
casal a Fonollosa si hi ha bona entesa
u L’anunci de la diòcesi de rescindir el contracte a final d’any «per molèsties a tercers» porta mala maror
JORDI ESCUDÉ VILA. FONOLLOSA

L’edifici on hi ha el Centre Cultural de Fonollosa AJUNTAMENT DE FONOLLOSA

El bisbat demana a 
Ajuntament i entitats 
que «assumeixin la 
responsabilitat pel que 
fa a usos i horaris»
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PESSEBRES

La 37a edició del pessebre vivent
de Jesús torna amb novetats
JJeessúúss  Aida Cid

Amb l’arribada del desembre tam-
bé arriben els dissabtes d’assajos
per a dixar-ho tot enllestit per a cele-
brar el popular pessebre vivent de Je-
sús. Com ja és tradició, el Nadal sem-
pre està marcat per esta interpreta-
ció del naixement del nen Jesús. La
seua interpretació ha estat adaptada
de milers de maneres diferents, però,
sens dubte, una de les més populars
i referents al territori és la que es fa a
Jesús, que este any arriba a la 37a
edició.

Per al poble de Jesús, el fet que el
seu pessebre s’haja convertit en un
referent del territori és una satisfac-
ció, i visitar este pessebre ja s’ha con-
vertit en tota una tradició familiar, fet
que la regidora de Jesús, Susanna
Gómez, considera que és la clau de
l’èxit. “Anar a veure el pessebre amb
tota la família després dels típics di-
nars familiars ja s’ha convertit en

tota una tradició. A més, no és no-
més anar a veure una obra de tea-
tre, sinó que és molt més. És poder
descobrir com es va millorant i pro-
gressant any rere any, i com els ac-
tors i totes les persones que hi
col·laboren hi fiquen moltes ganes”.

Esta edició comporta una sèrie de
canvis i novetats que el públic podrà
veure la nit del 25 de desembre. La
primera de totes és que enguany vo-
len donar protagonisme i potenciar
molt una escena: quan Sant Fran-
cesc decidix fer el primer pessebre
vivent de la història. “És una escena
molt important per a nosaltres, ja
que és quan es va decidir la inter-
pretació del pessebre amb animals
de veritat i amb actors de carn i os-
sos. A més a més, afegim-hi que
Sant Francesc és el nostre patró.
és per això que encara volem do-
nar més protagonisme a este actor
i a l’escena" explica mossèn Paco,
encarregat d’organitzar cada any el

pessebre vivent de Jesús. La segona
és que, per primer cop, hi haurà dos
nadons acabats de nàixer interpre-
tant el naixement de Jesús a la cova
de Betlem, i, per últim, el rei Balta-
sar serà interpretat per una persona
de raça negra. També s’hi han afegit
molt oficis nous que abans no hi
eren.

Des de fa temps, totes les perso-
nes que col·laboren amb el pessebre
es reunixen tots els dissabtes al matí
per a organitzar i dixar enllestida la
decoració, la il·luminació, la vestimen-
ta, els diàlegs, les escenes i la música
que sonarà en cada escena. Sens
dubte, és un treball al qual dediquen
moltes hores: “Totes les persones
que col·laboren, així com els actors
que hi participen, se sacrifiquen
molt durant els dies de Nadal per a
poder representar el pessebre. És
per això que no només es tracta de
transmetre un missatge, sinó que
és una obra a la qual tothom posa

moltes ganes, i al final de tot és
molt gratificant veure-ho recompen-
sat a través del públic”, afegix mos-
sèn Paco. 

La representació fa cada any al-
guns petits canvis, modificacions, i in-
clou algunes novetats per tal que en-
cara que l’obra sempre siga la matei-
xa el públic puga veure-hi coses dife-
rents i en gaudisca cada cop com si
fos la primera vegada. Durant els
trenta-set anys que porten de repre-
sentació han anat canviant els dià-
legs, incorporant més escenes, més
actors, afegint-hi música, perfilant el
decorat, fent vestits diferents, és a
dir, han cuidat cada petit detall i, això,

s’ha vist recompensat amb el públic,
que any rere any decidix tornar-hi, ja
que segons mossèn Paco de totes
les tradicions que hi ha a Catalunya,
la representació del pessebre vivent
és la més tendra de totes i la més
propera, “perquè el pessebre no és
només anar-lo a veure, sinó que és
viure’l”, conclou l’organitzador.

El tradicional pessebre vivent es
podrà veure als jardins del convent
de les Teresianes els dies 25 i 26 de
desembre i 6 i 7 de gener, de 18 h a
20 h, amb 4 representacions dife-
rents cada dia. El preu d’entrada és
de 5 euros per als adults i gratuïta
per als menors de 12 anys. ■
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El Cant de la Sibil·la torna a l'església de
Cardedeu - El 9 Nou
El Cant de la Sibil·la de Cardedeu celebrarà aquest divendres a les 9 del vespre la cinquena
edició tornant a l’església de Santa Maria, el seu espai original i natural, després que l’any
passat es fes al cementiri pel seu centenari. Com és habitual, el muntatge compta amb un equip
artístic de primer ordre i amb un repartiment format per primeres figures: Lluc Castells,
figurinista reconegut i fill de Cardedeu, és l’encarregat de la proposta escènica i del vestuari
d’enguany; la Sibil·la és David Sagastume, contratenor basc, gran coneixedor de la partitura i
col·laborador habitual de Jordi Savall, i a l’orgue, el músic Jordi Reguant. La direcció artística
és d’Oriol Genís i Josep Castells, acompanyats de l’Agrupació Coral Cardedeuenca dirigida
per Emilio de la Linde i d’artistes locals de 10 de Deu Teatre.

Com a novetat d’enguany, el paper del cor s’amplia amb un breu concert previ al Cant de la
Sibil·la, amb peces medievals com el ‘Llibre vermell de Montserrat’ i el cançoner d’Uppsala.
La posada en escena, com en cada edició, respon a una reflexió, un discurs, una lectura que fa
la direcció escènica juntament amb la persona encarregada del figurinisme, cercant la lectura
contemporània del missatge de la Sibil·la.

Aquest missatge és el de l’anunci de la fi del món, de la premonició que la vida és finita, i, per
tant, la mort, el final universal. La lectura de Lluc Castells ha sigut la d’observar exemples en la
societat actual que testimoniïn catàstrofes, que facin vives les paraules de la Sibil·la que alerten
d’un món canviant.

En aquest sentit, enguany la posada en escena del Cant de la Sibil·la serà sorpresa i
impactant.
En el muntatge també hi han participat Xavi Valls, en el disseny de llums; Jordi Castells i
Planas, en la il·lustració del cartell simbòlic i el disseny gràfic; Jordi Costa, en la producció i la
publicitat, i Pol Estany, en la regidoria.

COMENTARIS

https://el9nou.cat/valles-oriental/general/cant-sibilla-lesglesia-cardedeu/
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GENT

Tarragona
Maria Martínez Aranda. 85 
anys. El seu funeral serà avui a 
les 10 h. al Tanatori. 
Pere Vall Smith. 55 anys. El 
seu funeral serà avui a les 10 h. 
a la parròquia de St. Fructuós. 
Valls
Francisca Rodríguez Jimé-
nez. 94 anys. El seu funeral 
serà avui a les 10 h. al Tanatori. 
Serafina Madrid Soriano. 72 
anys. El seu funeral serà avui 
a les 10 h. a la parròquia de la 
Mare de Déu del Lledó. 
Salou
Jose Maria Torrens Valentí. 
78 anys. El seu funeral serà 
avui a les 16 h. al Tanatori. 

DEFUNCIONS

ACN

Alcarràs, dirigida per Carla 
Simón, no competirà per l’Oscar 
a millor pel·lícula internacional. 
L’Acadèmia de Hollywood va pu-
blicar el passat dimecres la po-
pular shortlist de la categoria per 
la 95a edició dels premis, en què 
no va incloure la cinta catalana, 

distingida amb l’Ós d’Or a Berlín. 
Entre les quinze que sí han pas-
sat hi ha títols com l’argentina 
Argentina, 1985, l’austríaca Cor-
sage, la belga Close, la cambod-
jana Return to Seoul o la danesa 
Holy Spider. Així s’acaba la me-
teòrica carrera internacional del 
film, un cant a la terra i a la vida 

rural protagonitzat per actors no 
professionals i que va ser candi-
data en tres categories als Pre-
mis Europeus de Cinema. Carla 
Simón ja va fer història amb 
Estiu 1993, una de les pel·lícules 
més aclamades del cinema cata-
là recent. Va superar l’èxit de la 
seva «òpera prima» amb el segon 

llargmetratge, en què va guanyar 
el premi més important en la 
història del cinema al país amb 
una obra en català. Alcarràs va 
ser seleccionada com a candida-
ta als Oscars el setembre passat, 
imposant-se a As bestas, de Ro-
drigo Sorogoyen i Cinco lobitos, 
d’Alauda Ruiz de Azúa.

CINEMA

‘Alcarràs’ cau de la cursa per l’Oscar 
a millor pel·lícula internacional
L’Acadèmia ha deixat fora el film de Carla Simón, que va aconseguir l’Ós d’Or al Festival de Berlín

FELICITACIONS

Francesc, aquest diumenge fas 
anys. Moltes felicitats, ets un 
grande!

Demà la mare torna a complir 
anys. Felicitats Maria Mercè i 
molt bones festes.

Redacció 

L’Escolania de Montserrat farà 
un nou concert a Valls el 27 de 
gener de 2023, a l’església de 
Sant Joan, acompanyat de l’or-
gue de la ciutat. Aquest concert 
estava previst fer-se l’any 2021 
en el marc de les Festes Decen-
nals de la Candela i dins dels 
actes d’inauguració de l’orgue 
de Valls. Dos anys després, coin-

cidint en l’aniversari de l’estrena 
de l’orgue, i en el marc de la cele-
bració anual de la Festivitat de la 
Mare de Déu de la Candela, s’ha 
tornat a programar. El programa 
s’iniciarà amb una peça de cant 
gregorià i anirà avançant, fent 
un recorregut al llarg del temps, 
fins arribar a una peça contem-
porània del compositor Bernat 
Vivancos. No hi faltaran peces 

de la prestigiosa escola mont-
serratina amb obres dels pares 
Anselm Viola, Àngel Rodami-
lans i Irineu Segarra. Les entra-
des es podran adquirir de forma 
anticipada a la Parròquia de 
Sant Joan abans i després de les 
misses i de dimarts a dissabte de 
10.30 a 12.30 h. i de 17 a 19 h., per 
internet a Codeticket i el dia del 
concert a les portes de l’església.

L’Escolania de Montserrat torna a la 
ciutat de Valls quinze anys després

MÚSICA

L’Escolania està formada per més de cinquanta nois de tot el territori

CEDIDA

L’actual cor litúrgic de l’Escolania de Montserrat.
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El dia abans que l’Argentina 
guanyés el Mundial, el primer 
papa de l’hemisferi sud, el pri-
mer papa americà, el primer 
papa jesuïta i, per descomptat, 
el primer papa argentí de la his-
tòria complia 86 anys. Segur que 
ho va celebrar i que l’endemà, 
soci i seguidor com és del San 
Lorenzo de Almagro, encara va 
celebrar més el títol de la selec-
ció. Això sí, des de la humilitat 
que ell mateix havia demanat en 
la prèvia del partit. El papa 
Francesc, però, no va veure el 
matx per televisió, segons fonts 
vaticanes, perquè el 1990 va 
prometre que mai més no la 
veuria. «Vaig sentir que Déu 
m’ho demanava i és el que vaig 
fer: és una opció personal». Déu, 
pel que sembla, demana coses 
ben estranyes. 

Salut delicada 

Aquests dies, però, Bergoglio no 
ha estat notícia per enarborar 
una samarreta blanc-i-blava, 
sinó perquè ha parlat de la seva 
possible dimissió. Ha declarat 
que ja havia signat la renúncia 
en cas d’impediment mèdic. De 
fet, la va signar el 2013, poc des-
prés de l’elecció com a sant pa-
re, i la va fer arribar al cardenal 
Bertone: «Por cuestiones médicas 
o qué sé yo, acá está mi renuncia». 
Operat dues vegades al llarg del 
pontificat, amb problemes al 
còlon i amb diverticles als bu-
dells, ara pateix d’una degene-
ració als genolls que no es pot 
operar. El dolor que aquest mal 
li produeix i la dificultat per es-
tar dret fan que el papa Francesc 
vagi sovint en cadira de rodes, 

com vam veure en la tradicional 
ofrena floral a la Immaculada, a 
la Piazza Spagna de Roma. És 
normal, doncs, que totes les in-
formacions referides a un estat 
de salut precari (tot i que ell ma-
teix ha dit que per ser papa no 
calen cames, sinó cervell), ali-
mentin els rumors sobre la se-
gona renúncia d’un papa en 
menys de deu anys, un fet abso-
lutament insòlit, com ja ho va 
ser l’adeu de Benet XVI. Bergo-
glio ja ha avisat que no hi haurà 
dos papes al Vaticà (tres, de fet, 
amb qui hagi de substituir-lo), 
perquè ell, en cas de plegar, op-
taria per ser «només» bisbe 
emèrit de Roma. No és cap bes-
tiesa pensar que això pot succe-
ir, perquè quan encara era car-

denal, poc abans del conclave, ja 
havia pensat en la jubilació a 
l’Argentina natal. Ara, quasi deu 
anys després, aquesta possibili-
tat és certa i es va fer explícita al 
mes d’agost, quan Bergoglio va 
convocar una trobada inusual 
de cardenals, amb l’assistència 
de 190 porprats als quals va pre-
sentar la nova Constitució 
Apostòlica Praedicate Evange-
lium, que ha de servir per a una 
reforma en extens de la cúria.   

Estratègia a llarg termini 

Tal com va escriure l’autor de la 
biografia El gran reformador, 
Austen Ivereigh, «Francesc els 
va dir: ¿Em vau escollir per a 
això, oi? Aquí ho teniu». Era una 
recepta per mirar de guarir «les 

quinze greus malalties del Va-
ticà» que el papa  havia denun-
ciat el 2014, per fer realitat el 
somni que ell mateix havia ex-
pressat poc després d’haver 
assumit el Papat: «Com m’agra-
daria una Església pobra i per 
als pobres; una cúria lleugera, 
que no visqui entorpida per la 
burocràcia». En aquella trobada 
estiuenca no hi va haver cap di-
missió, sinó tot el contrari. Es 
pot dir que va ser la culminació 
del llegat de Bergoglio, i no pas 
per la reestructuració vaticana, 
sinó per un fet que ha passat 
una mica desapercebut. En 
l’actua litat, hi ha 226 carde-
nals, més de 120 dels quals han 
estat triats per l’actual papa. 
Però és que, d’aquests, només 

132 poden ser electors 
del nou pontífex. 
Doncs bé, 83 han estat 
nomenats durant el 
mandat de Francesc. 
Hi ha de tot (des de 
conservadors a pro-
gressistes com el car-
denal McElroy, de San 
Diego, o com Jean-
Claude Hollerich, fa-
vorable a la normalit-
zació de l’homosexua-
litat en l’Església), 
amb una majoria acla-
paradora de no euro-
peus ni occidentals. És 
a dir, i com a bon je-
suïta, el papa Francesc 
ha elaborat una es-
tratègia a llarg termini. 
Aquesta és la sensació. 
No ho dic jo, sinó algú 
com Yolanda Díaz: «El 
Papa fa un al·legat a fa-

vor de la política en majúscu-
les». O com Piero Schiavazzi, 
professor especialista en geo-
política vaticana: «És un papa 
fonamentalment polític. Una 
Església universal significa que 
els missioners van per tot el 
món amb el pensament roma-
nocèntric; una Església globa-
litzada vol dir descentralitzar la 
producció d’idees». Ara, qui mi-
llor el va definir va ser, l’any 
2016, Roberto Benigni. L’actor 
va presentar el llibre El nom de 
Déu és misericòrdia i va dir: 
«Francesc està duent l’Esglé-
sia amb totes les seves forces 
cap a un lloc que havíem oblidat. 
Ni ens en recordàvem. L’està 
duent cap al cristianisme. És 
una cosa increïble». n

Portar  
l’Església cap  
al cristianisme 

Jorge Mario 
Bergoglio 
PAPA FRANCESC 

PER JOSEP MARIA  
FONALLERAS

Llimona & vinagre

Remo Casilli  / Reuters

El papa 
Francesc, 
durant la 

beatificació  
de Joan Pau I,  

el 4 de 
setembre.
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Cinc anys de l’espoli
Montse Macià ha estat l’encarregada de fer el pre-

gó de Nadal d’enguany al Palau de la Paeria. Com 

era d’esperar, Montse Macià no s’ha limitat a citar 

els poetes i a cantar les meravelles d’aquestes da-

tes nadalenques amb paraules ensucrades. L’exdi-

rectora del museu Diocesà i Comarcal de Lleida ha 

aprofitat la tribuna de la Paeria per reclamar el re-

torn “de la col·lecció robada” del Museu de Lleida, 

ara fa tot just cinc anys. 

Montse Macià, i ho dic 

perquè ho vaig viure per-

sonalment, va ser, junta-

ment amb mossèn Tar-

ragona, la persona que 

més va patir per aquella 
injustícia, en veure com 

unes peces salvades i conservades des de Lleida, 

eren arrabassades del Museu per exhibicionisme 

polític. La reclamació de Montse Macià no anirà 
almon, però almenys que consti el requeriment. 
No anirà almon perquè, contràriament al que diu 

la mateixa Montse Macià al seu pregó, “les dones 

i els homes de Lleida” no són persones “amb una 

capacitat indomable de resistència”, que “defen-

sen amb fermesa el que 

és seu i clamen contra la 

injustícia”. Aquí, a Lleida, 
Montse, només fem que 

entomar. Se’ns pixen al 

cap i diem resignats: “co-

llons com plou!”. I tal dia 

farà un any.

La Punxa
Josep Ramon Correal
correalmodol@gmail.com

Montse Macià reclama

el retorn de les peces

‘robades’ del Diocesà

PÀGINA DOS | 

SORTEJOS
ONCE DEL 22/12/22

31318  
SUPER ONCE DEL 22/12/22

01-15-17-20-23-29-31-33-36-
39-46-53-55-56-57-59-65-

66-67-74

GORDO PRIMITIVA DEL 18/12/22

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

 ENCERTANTS EUROS

5+1 0  POT

5+0 1  161.919,06

4+1  21  1.401,90

4+0 193 177,96

3+1 1.428  27,49

3+0 9.457 13,49

2+1 23.263  4,22

2+0 150.019 3,00

REINT. 340.621 1,50

PRIMITIVA DEL 22/12/22

03-16-20-23-40-41 
COMPL.: 33 REINT.: 0

 ENCERTANTS EUROS

6+REINT. 0 POT 

6 0  POT

5+C 5 44.543,10

5 194 2.104,70 

4 10.031 59,21

3 191.281 8,00

REINT. 1.056.474 1,00

EUROMILIONS DEL 20/12/22

   01-11-17-20-27 ESTR.: 4-5 
         ENCERTANTS EUROS

5+2 1 51.605.931,00

5+1 7 81.968,44

5+0 9 14.900,18

4+2 52 803,26

4+1 1.077 71,44

3+2 1.916 42,45 

4+0 2.197  26,02

2+2 23.778  12,02

3+1 40.581 7,86

3+0 84.067 7,06

1+2 111.476 6,45

2+1 512.306 4,42

2+0 1.034.823 3,52  

  BONOLOTO DEL 22/12/22

24-31-35-38-47-49 
COMPL.: 23 REINT.: 5

 ENCERTANTS EUROS

6 0  POT 

5+C 3  59.558,71

5 80  1.116,73

4 5.054  26,52

3 95.147 4,00

REINT. 566.880 0,50

LOTTO 6/49 DEL 21/12/22

05-11-13-23-33-36             
COMPL.: 19 REINT.: 4 

JOQ.: 157446

TRIO DEL 22/12/22

7·0·2   /   7·3·9

FARMÀCIES 
D’URGÈNCIA

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
OBERTES DE 9 A 22 HORES

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

GUÀRDIA DE NIT 

GARRÓS   Prat de la Riba, 53

1602  Elecció de Simó Trilla 

com el que seria l’últim abat 
perpetu del Monestir de Poblet.

1783  George Washington 

deposa els seus poders en 

acabar la Guerra d’Indepen-

dència dels Estats Units. 

1886  Neix a Tornabous (Ur-

gell) Salvador Seguí Rubinat, 

conegut com 

El Noi del Su-

cre, qui fou 

un dels líders 

més destacats 

del moviment 

anarcosindi-

calista de Ca-

talunya de principi del segle 

XX. El 10 de març de 1923 va 

ésser assassinat d’un tret a la 

Rambla del Raval de Barcelo-

na, a mans de pistolers de la 

patronal catalana.

1986  El Premi Nobel de la 

Pau Andrei Sajarov és auto-

ritzat a abandonar l’exili.

MEMORIA
REJUVENECE

Associació familiars Alzheimer Lleida

TU

 

Refrany  A la taula de 
l’Abat qui no hi és no hi és 
comptat. 

Cita  La vida es como un es-

pejo: te sonríe si tú la miras 

sonriendo.  

Endevinalla  Endevina 

endevinalla, qui és el cuc que 

pica a la panxa?  

                   SOLUCIÓ:

Teòdul, màrtir; Evarist, 
Leòmenes i Magdoni, màrtirs; 

Victòria, verge i màrtir

Per Nadal, 
posarem el       
porc en sal

23
desembre - 2022

DIVENDRES

AVUI FA 

ANYS 

la gana
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CARTES

Especie política 
La prensa nos pone al día de las 
actuaciones de los políticos. Ve-
mos que los que se sitúan arriba, 
con todas las herramientas que 
tienen, para darnos oportunidad 
de una vida mejor, se pasan la 
pelota unos a otros, para seguir 
como estamos. Cada día salen 
nuevas corrupciones. Como de 

esto se salvan pocos, montan 
nuevas leyes para ir mejorando 
su vida, siempre dejando la de los 
demás, de lado.  Poco les importa, 
o nada, el bienestar social. El que 
los autónomos puedan subsis-
tir. Que las mejoras en pueblos 
y ciudades, se vayan ejecutan-
do según lo anunciado. Todo se 
hace eterno. Los impuestos van 

subiendo, sin que se vea mejora 
por ninguna parte. Las quejas de 
los ciudadanos, se meten en un 
cajón. Y para colmo, sacan leyes 
que han resultado ser favorece-
doras para los delincuentes, más 
que para las víctimas. No hay 
quien se aclare. Pero los resulta-
dos de una mala ley los paga el 
pueblo. Nos dicen siempre que 

tenemos los políticos que me-
recemos, porque no miramos a 
quien votamos. Lo cierto es que 
muchos ya no van a votar, y otros 
lo hacen con desgana. Ante este 
panorama, el futuro no es nada 
alentador. Todos deberíamos es-
forzarnos más.

María Elisa Aragonés Domènech
Tarragona

Nadal: tot torna, però és nou

CARTA DOMINICAL

Benvolgudes i benvolguts. Cada any, seguint 
el cicle de la naturalesa, torna el solstici d’hi-
vern, que ens marca la festa de Nadal. Els 
cicles de la naturalesa representen «l’etern 
retorn del mateix», per utilitzar l’expressió de 
Nietzsche. Però la naturalesa no és l’única fi-
gura de l’etern retorn que ve a nosaltres sense 
que hi intervinguem; n’hi ha una altra, la que 
es refereix a la història, i aquesta requereix la 
nostra col·laboració. I, en col·laborar-hi, la 
fem nova.

El cristianisme va adoptar la festa del sols-
tici d’hivern per fer-la coincidir amb el naixe-
ment de Jesucrist, una festivitat de referència 
per a la nostra cultura occidental cristiana 
fins al dia d’avui. Aquesta adopció, però, no 
va significar una sacralització de la natura-
lesa, sinó una humanització de la història. 
Déu no es va encarnar en cap realitat de la 
naturalesa, sinó en un home, convertint així 
en sagrada la condició humana. És important 
recordar que celebrar el Nadal –en un mo-
ment en què aquesta festa ha adquirit tants 
sentits– vol dir fer memòria reiterada del nai-

xement de Jesucrist. La història no es repeteix 
com la naturalesa, la fem present quan la ce-
lebrem i la recordem.

Aquelles paraules: «No tingueu por. Us 
anuncio una bona nova que portarà a tot el 
poble una gran alegria» (Lc 2,10), que han tra-
vessat els segles i són repetides avui, donen 
sentit al Nadal i ens atorguen la força de fer 
que la festa de Nadal no sigui repetitiva sinó 
que perduri en la novetat i la humanitat no 
perdi la referència més important de la seva 
història.

Ja fa dies –de fet, tot l’Advent– que l’Esglé-
sia ens invita a alegrar-nos perquè «el Senyor 
és a prop». Ara ja hem vençut el cicle i Nadal 
és aquí. No és el mateix Nadal retrobat i repe-
tit, sinó un nou Nadal que conté tots els Na-
dals de la història. També el profeta Isaïes ens 
parla de l’alegria immensa de qui ha trobat la 
llum i l’alliberament que venen de Déu (cf. Is 
9,1-2). La pàgina evangèlica de la nit de Nadal 
parla encara de la joia dels estols celestials 
expressada en el «glòria a Déu a dalt del cel» 
(Lc 2,14). I, després, trobem la joia dels pas-
tors per haver vist «Maria i Josep, amb el nen 

posat a la menjadora» (Lc 2,16).
Vet aquí! ¿Una «gran alegria» situada en-

mig de tants jous que esclavitzen i tant de 
sofriment humà, quina alegria és? La que es 
repeteix sense ser mai realitat? Ja ho veieu, 
l’alegria, segons l’Evangeli, no sempre cor-
respon a la joia segons el món. Aquesta ale-
gria és la que ens és anunciada, juntament 
amb aquell altre missatge inseparable: no 
tingueu por. No tingueu por perquè Jesús us 
salva ex novum cada cop. Per això no és un 
Nadal repetit, és un nou Nadal, que allibera 

els temors, fa camí amb nosaltres, eixuga les 
llàgrimes, obre la possibilitat d’una vida més 
enllà de la mort. L’alegria de Nadal no és ben 
bé la que ens promet la publicitat d’aquests 
dies –repetida cada any– és la que ens porta 
el naixement de Jesús, que és una nova opor-
tunitat de Nadal paradoxal i només pot ser 
«intuïda» des del silenci interior i la contem-
plació agraïda del misteri de la maternitat de 
santa Maria. Aquesta és l’alegria que anuncia 
l’Església des de fa segles, és nova i allibera i 
dona coherència a l’etern retorn.
Bon Nadal. 

JOAN PLANELLAS
Arquebisbe de Tarragona

No és un Nadal repetit, és un 
nou Nadal, que allibera els 
temors, fa camí amb nosaltres

Celebrar el Nadal vol dir 
fer memòria reiterada del 
naixement de Jesucrist

Fi de cicle. Una mica més del de sempre
TRIBUNA

Tinc dificultats per desempallegar-me de la 
política de l’Estat espanyol, més per avorri-
ment que per ideologia. No és fàcil perquè, 
ara per ara, continuem dins aquest estat mal-
gré tout i contemplant altres possibilitats en 
la llunyania. Com espectacle resulta depri-
ment. Com realitat, irritant. I com subjecte 
històric, un exercici de masoquisme intel-
lectual. El lamentable espectacle que oferei-
xen els nuclis de poder de l’Estat, la cridòria, 
els insults, el desordre, la vergonyosa realitat 
publicada i, també, l’escàndol foren mereixe-
dores d’un final, si no fos perquè, si ho conei-
xes, ja no t’escandalitza gens.
La història més recent es pot datar als esde-
veniments de la tardor de 2017, quan Catalu-
nya semblava ser l’únic problema de l’estat. 
Que l’economia fos un desastre, l’anterior 
cap de l’Estat un delinqüent fugitiu «a tierra 
de moros» o la podridura de corruptes i cor-

ruptors la realitat quotidiana, eren secunda-
ris. Després va passar el que va passar, entre 
altres coses les eleccions del novembre 2019 
que, almenys teòricament, tancaven un perí-
ode d’inestabilitats diverses d’ençà de la mo-
ció de censura. L’acord de partits va foragitar 
el Rajoy i el seu partit emmerdats en la més 
pestífera de les corrupcions polítiques dels 
temps recentment passats. Algú pot argu-
mentar que als anys 80 i 90 del passat segle 
vam viure un llarg període de governs del 
PSOE, però si hom mira com li va al totpo-
derós líder d’aquells anys, Felipe González, 

no pot assegurar que allò no fos, també, un 
govern de les dretes...
Les dretes, o les elits, tenen un sentiment 
patrimonial de poder a Espanya i consideren 
injust, il·lícit i de tots punts de vista indesitja-
ble que governi algú altre que ells mateixos. I 
quan perden el poder, mancats del més mí-
nim sentiment democràtic, faran el que sigui 
per recuperar-lo. Ja de fa temps van delegar 

la «guerra» ajudant-se ambl els poders judici-
als, per què fer-ho amb els militars no sembla 
que fos recomanable a l’Europa del segle XXI. 
I amb això estan ara: law fare, un anglicisme 
que ve la conducció de la guerra: warfare.
Hi ha, of course alguns factors personals. Els 
nomenaments del PSOE de càrrecs i preben-
des deixa a la cuneta un grapat de parapolí-
tics que poden deixar de xuclar la mamella 
de l’estat.
Des del racó superior esquerra del mapa pe-
ninsular, no se’ns escapa que la situació a Ca-
talunya no deixa de tenir un significatiu efec-

te sobretot plegat. Que hi ha voluntats per 
acabar amb la inconveniència que genera el 
moviment independentista sigui com sigui. I, 
també, de la dificultat que els hi representa. 
Saben que un moviment extraconstitucional 
seria molt mal rebut a l’Europa aquesta que 
els hi ha de deixar els diners per a sortir de la 
crisi econòmica-sanitària. De moment el que 
toca és veure qui s’equivoca més.

XAVIER ALLUÉ
 

Saben que un moviment 
extraconstitucional seria molt 
mal rebut a Europa

Els nomenaments del PSOE 
de càrrecs deixa a la cuneta un 
grapat de parapolítics

+ CONFIDENCIAL

Sorpresa al sorteig de la loteria

Al Teatre Real de Madrid, on es realitza cada any el sorteig de 
la loteria de Nadal, ahir es va viure un moment de sorpresa. Se-
gons després que els nens del col·legi de Sant Ildefons cantes-
sin el primer premi, una dona del públic va explotar d’alegria 
al pati de butaques: li havia tocat a ella. L’emoció de la dona va 
provocar que 
els serveis 
d’emergènci-
es l’hagues-
sin d’atendre 
i se l’endu-
guessin a fora 
del teatre per 
motius de se-
guretat.

A pocs dies per la finalització de l’any, algunes de les actuacions 
ferroviàries més demandades comencen a veure la llum. Adif ha 
començat el desmantellament de les línies de tren ja en desús del 
litoral i dimecres, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana (MITMA) treia a licitació l’estudi informatiu per construir 
el nou ramal ferroviari entre Picamoixons i la ciutat de Valls.
D’altra banda, Adif comunicava ahir que ha iniciat el procés 
d’informació pública per a la declaració de necessitat d’ocupació 
per al projecte de construcció de la nova estació ferroviària de 
Reus-Bellissens. La nova estació se suma a la que el municipi ja té 
al nord-oest, per a tràfics de rodalies i mitja distància. En concret, 
s’aixecarà al sud-est de Reus, al costat del Campus Bellissens 
de la URV i s’estima que la nova estació registri un trànsit d’uns 
1.400 viatgers diaris. Segons s’avançava ahir, el projecte de la 
nova estació es presentarà a principis de l’any vinent en un acte 
institucional conjunt entre l’Ajuntament i Adif. Amb tots aquests 
anuncis, sembla que les infraestructures ferroviàries comencen 
a agafar velocitat al territori, però ha estat així també en altres 
moments del passat i, per aquestes experiències, ja se sap que, en 
aquest àmbit els projectes es poden dilatar dècades.

Adif fa un pas més endavant 
per a la construcció de 
l’estació Reus-Bellissens

EDITORIAL
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