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SOCIETATMANRESA
Regió7 

L’Ajuntament acabarà pagant per un 
solar 40 vegades més del que volia 

n El pressupost de l’Ajuntament 
de Manresa per al 2023 inclou una 
partida de 654.000 euros per aca-
bar de pagar els 14,7 milions d’eu-
ros de la clatellada judicial més 
important que ha rebut mai la ciu-
tat. Suposarà haver desembossat 
40 vegades més diners de la valo-
ració inicial de l’Ajuntament per 
un solar a les Saleses actualment 
dedicat a horts urbans. 

 En la valoració inicial, l’Ajun-
tament de Manresa oferia pel ter-
reny de 5.200 m2 a les Escodines 
363.000 euros, mentre que els 
amos en demanaven 26,4 milions. 

Des de l’any 2014 l’Ajuntament 
ha pagat anualitats d’1,5 milions 
d’euros pel solar de les Saleses per 
ordre del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC). El 
Pla d’Ordenació Urbanística del 
1997 preveia que hi anessin pla-
ces i jardins.  

El terreny en qüestió tenia una 
afectació urbanística que no va 
ser desenvolupada. El 2006 els 

amos del solar, Jordi Ramentol 
García-Milà i Àngel García-Milà 
Matas, van comunicar a l’Ajunta-
ment de Manresa la seva voluntat 
d’iniciar un litigi per reclamar l’ex-
propiació forçosa.  

Dos anys més tard la secció 
Barcelona del Jurat d’Expropiació 
de Catalunya va determinar que 
el preu just era d'1,2 milions d’eu-

ros. Ni la propietat ni l’Ajuntament 
de Manresa no hi van estar 
d’acord i van presentar sengles re-
cursos al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC). 

El primer considerava que el 
solar valia 347.529 euros, mentre 
que la propietat reclamava 26,4 
milions. El 2011 va arribar la sen-
tència, que tot i rebaixar a més de 
la meitat les pretensions de la pro-
pietat suposava una autèntica cla-
tellada per a les arques públiques 
que sempre ha estat considerada 
per l’Ajuntament absolutament 
desproporcionada. 

El tribunal va estimar que l’ex-
propiació era procedent i va des-
estimar el recurs de l'Ajuntament. 
El preu del solar va quedar en 11,1 
milions més els interessos. 

En la presentació del pressu-
post municipal per al 2023, el go-
vern va comunicar que l’any que 
ve seria el darrer en el qual s’hau-
rien de dedicar recursos econò-
mics a pagar una sentència que 
encara pesa com una llosa.

u En la valoració inicial oferia pel terreny 363.000 euros i els amos en demanaven 26,4 milions
FRANCESC GALINDO. MANRESA

Imatge dels horts urbans que hi ha al solar ARXIU/JORDI MORROS

L’any que ve serà el 
darrer que s’hauran de 
dedicar diners a pagar 
una sentència que pesa 
com una llosa

n En una setmana han visitat el 
pessebre monumental de Manre-
sa 4.500 persones, a l’Espai7 del 
Casino. 

 Fins que tanqui portes, el pro-
per 8 de gener, encara es pot visi-
tar el que resta d’aquesta setma-

na i la vinent.  
Enguany, el pessebre monu-

mental que porta a terme el Grup 
Pessebrístic de Manresa el prota-
gonitzen les muntanyes i el mo-
nestir de Montserrat. És el més 
gran que han fet fins ara. A banda, 
a la sala d’exposicions hi ha repar-

tits una vintena de diorames.  
Es pot veure  de dilluns a diu-

menge, de 2/4 de 6 de la tarda a 
2/4 de 9 del vespre; diumenge, 
d’11 del matí a 2 del migdia; el dia 
de Cap d'Any, de 2/4 de 6 de la tar-
da a 2/4 de 9 del vespre. Dilluns 
està tancat. 

El pessebre monumental de Manresa 
ha tingut 4.500 visitants en una setmana
REDACCIÓ. MANRESA

Inauguració del pessebre monumental ARXIU/OSCAR BAYONA

u BRETOLADA A L’ARBRE DELS DESITJOS. No ha pogut passar intacte 
les festes.  Com ha denunciat un ciutadà del sector del Barri Antic, algú 
s’ha dedicat a arrencar les targetes que hi havien penjat amb desitjos i les 
ha deixat tirades pel terra. Un cop acabat el període nadalenc, l’olivera de 
la Plana de l’Om es plantarà al camí dels Corrals.

L’espieta
ARXIU PARTICULAR

n Una vintena d’infants entre 6 i 9 
anys, acompanyats dels seus fa-
miliars, van participar en un taller 
organitzat per TechLab de la UPC 
Manresa conjuntament amb el 
Museu de Geologia Valentí Ma-
sachs. 

El taller «Minerals amb els sen-
tits» va esgotar les places que ofe-
ria. L’objectiu és iniciar els parti-
cipants en el món dels minerals, 
ensenyant a identificar-los d’una 
manera fàcil i divertida. Durant el 
taller també es va muntar una cai-
xa per guardar els minerals feta 
amb una talladora làser.  

Des de TechLab Manresa es fo-
menta l’ús i el coneixement de la 
ciència i la tecnologia.

Imatge del taller UPC MANRESA

Infants de 6 a 9 
anys coneixen 
els minerals a la 
UPC Manresa
REDACCIÓ. MANRESA

Afectació al trànsit 
per l’ampliació de la 
vorera del carrer 
Puigterrà de Baix
REDACCIÓ. MANRESA

n L’Ajuntament de Manresa co-
mençarà avui els treballs a un 
tram del carrer Puigterrà de Baix 
per ampliar la vorera entre el nú-
mero 5 i la carretera de Vic. 

A causa de l’actuació, es tallarà 
el pas dels vehicles en aquest 
tram.  

Es mantindrà, en canvi, el pas 
de vianants i l’accés dels veïns. 
Durant la realització de les obres 
els vehicles seran desviats cap als 
carrers Bonsuccés i Sant Joan 
Baptista de La Salle. La duració 
prevista per l’Ajuntament dels tre-
balls és de tres dies.

EDICTE

Jo, CLAUDI MARTÍN i GES, Notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb despatx 
situat a Manresa, al Passeig Pere III, número 58, entresòl

FAIG CONSTAR
Que mitjançant Acta autoritzada per mi el dia 9 de juny de 2022, es tramita expedient amb el 
protocol 577/22 sobre pèrdua d’un xec bancari per part del seu titular, essent l’entitat emissora 
BBVA, S.A., amb número de sèrie Z.A. 7.779.929 3 amb codi d’identificació 7532 0 per import 
de 8.750,00 euros
Se senyala per a la celebració de la compareixença el proper dia 23 de gener de 2023 a les 
09:30 hores a la meva Notaria 
Comuniqui’s la incoació de l’expedient i citi’s la compareixença senyalada a:
1.-  La senyora Maria del Mar Garcia Victorio com a requeridora
2.-  L’entitat emissora BBVA, S.A. amb domicili a Bilbao, Plaza de San Nicolás, 4, Oficina de 

Sant Vicenç de Castellet número 8619-3 situada a la Plaça Anselm Clavé número 2
3.-  A tots els que poguessin estar interessats en l’expedient mitjançant la publicació d’Edicte al 

BOE i en aquest diari, el Regió7, un dels diaris de major circulació de la província, comarca 
del Bages.

I, per a que serveixi de notificació a tots els que puguin estar interessats en l’expedient, 
expedeixo i formo el present Edicte que serà publicat també en el BOE

Manresa a, 28 de desembre de 2022

El Notari
Claudi Martín i Ges
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Abat Gasch: “Perquè la neutralitat
institucional aparta el Pessebre?” |
Catalunya Religió
CR  La polèmica sobre el pessebre als espais públics també va fer-se present a la missa del
Gall de Montserrat. L’abat Manel Gasch hi va fer una referència directe durant la homilia i es va
preguntar retòricament: “Perquè la neutralitat institucional aparta el Pessebre, la representació
tradicional de la història real que hi ha al darrera de la festa de Nadal, una història que és
l’exaltació més gran que es pot fer de la humanitat?”

El pronunciament s’inclou en una reflexió sobre el sentit inclusiu del Nadal i el naixement de
Jesús com una crida col·lectiva a respondre a les necessitats de la humanitat. En aquests
context, l’abat es pregunta, “contemplant el Pessebre, què podem haver fet malament perquè un
missatge tan clar, tan positiu, tan humà, tan solidari, que posa la feblesa d’un nen al centre, sigui
tan poc acceptat, fins al punt de treure’n la memòria dels edificis públics amb l’excusa de la
societat laica”.

“El nostre Parlament prefereix significar el Nadal amb un arbre amb llums i boles de colors, aliè
a la nostra cultura fins fa ben poc"

Afegeix que “No és un crítica. És una pregunta feta a nosaltres mateixos com a cristians”. I
insisteix en preguntar-se perquè la societat “no veu alguna cosa de veritat en Jesucrist i el seu
Evangeli, digna de ser almenys recordada?”. En aquest punt Manel Gasch cita directament de la
decisió de la Mesa del Parlament de Catalunya de posar només un arbre de Nadal al recinte de
la Ciutadella i no un pessebre com s’havia fet l’any passat: “El nostre Parlament prefereix
significar el Nadal amb un arbre amb llums i boles de colors, aliè a la nostra cultura fins fa ben
poc. Tinc tot el respecte a la legitimitat de les institucions, però cal que com a cristians en
siguem ben conscients i ens preguntem si hem fet poc creïble la vida i l’evangeli de Jesucrist”. 

En l’homilia de la Missa del Gall, emesa pels canals digitals de l’Abadia, pel Canal 33 i la xarxa
de televisions locals, l’abat va fer referència a diverses situacions a les que cal donar resposta
col·lectiva: “Si celebrem el Nadal no ho podem fer oblidant-nos dels altres, de tots aquells llocs
on l’esperança de tenir llum no és una metàfora teològica sinó un desig real". Va posar com
exemples “els llocs on les botes i els uniformes dels soldats són el record diari” o “aquells altres
llocs on la llum del coneixement, un tema tan estimat en la tradició cristiana antiga, es prohibeix
a les nenes i a les dones joves” en referència a Afganistan. O situacions més properes com “les
víctimes de la pobresa a casa nostra” i els milers de persones que pateixen problemes i
malalties mentals, tal com ens adverteixen tants experts de Sant Joan de Déu, dels serveis
assistencials, d’altres organitzacions i de Caritas, a favor de la qual farem avui una col·lecta per
recolzar la seva tasca solidària”. 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/abat-gasch-perque-neutralitat-institucional-aparta
https://abadiamontserrat.cat/missa-de-la-nit-de-nadal-del-senyor-missa-del-gall-24-de-desembre-de-2022/
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Dimecres, 28 de desembre del 2022

MOLLERUSSA

Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 07 13 
Consell comarcal . . . . . . . . . .   . . 973 71 13 13

Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 25 25
Centre Mèdic Pla d’Urgell . . . . . 973 60 25 50
Centre Mèdic Urgellenc. . . . . . . 973 60 23 21
Servei d’ambulàncies. . . . . . . . . 973 71 13 35
Jutjat de Pau. . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 25 10
Renfe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 10 55
Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . . 973 70 16 85
Bombers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 10 80

BELLVÍS

Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 56 50 00
LINYOLA

Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 57 50 10
MIRALCAMP

Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 17 01
EL PALAU D’ANGLESOLA

Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 13 14

EL POAL

Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 56 50 02
SIDAMON

Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 56 04 21
TORREGROSSA

Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 17 00 01
VILA-SANA

Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 71 03 91

BELL-LLOC

Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 56 01 00
FONDARELLA

Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 00 82
CASTELLNOU DE SEANA

Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 33 71 67
IVARS D’URGELL

Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 58 01 25

Mollerussa/Pla

J.G.M.

❘ MOLLERUSSA ❘ La congregació 
religiosa Cottolengo del Pa-
re Alegre ha donat a l’ajunta-
ment de Mollerussa un bloc 
de pisos al carrer Ferrer i Bus-
quets perquè el destini a usos 
socials. El consistori té inten-
ció de convertir-lo en una re-
sidència per a estudiants.

L’immoble es troba a prop 
de l’edifici de Cal Castelló, en-
tre l’antiga N-II i l’avinguda 
Catalunya, i té sortides a les 
dos vies. L’immoble compta 

amb sis pisos i està valorat en 
543.633 euros. 

Era propietat de Joan Llu-
mà, un veí que el va llegar a 
la congregació religiosa, amb 
seus a Madrid, Barcelona, Va-
lència i Alacant, així com a 
l’estranger. Aquesta, al seu 
torn, l’ha donat al consistori, 
segons va explicar l’alcalde, 
Marc Solsona.

El consistori no podrà fer 
ús per ara de l’immoble. Una 
persona l’habita com a usu-
fructuària. Només quan l’edi-
fici quedi buit l’ajuntament 
podrà destinar-lo a acollir 
estudiants. 

Ha calculat que podrà ha-
bilitar-hi vint-i-quatre habi-
tacions. Solsona va remarcar 
que aquesta donació “és una 

bona notícia” per a la ciutat, 
davant de l’elevada demanda 
d’habitatge per a joves que hi 
ha al municipi, composta en 
bona mesura per estudiants de 
diferents punts de Catalunya. 
Cursen els estudis en instituts 
com el Mollerussa o el col·le-
gi La Salle, on s’imparteixen 
cicles formatius que no oferei-
xen altres centres educatius.

El primer edil va apuntar 
que es tracta d’una operació 
en la qual fa mesos que es tre-
balla, amb l’objectiu d’aprofi-
tar la donació per “articular 
nous tipus d’habitatge”, ja si-
gui a través de la Borsa d’Ha-
bitatge o bé en col·laboració 
amb entitats. 

Va indicar en aquest sentit 
que, una vegada l’ajuntament 
pugui fer ús de l’edifici, una 
de les primeres actuacions 
serà fer-lo més accessible, ja 
que actualment no disposa 
d’ascensor.

L’immoble està compost per 
dos blocs units, que tenen una 
planta baixa destinada a ma-
gatzem i tres pisos cadascun, 
amb un total de més de 1.200 
metres quadrats de superfície 
construïda. En l’actualitat, el 
consistori no disposa d’oferta 
d’habitatge específic per a jo-
ves, encara que s’han anunciat 
projectes com un alberg a la 
Serra.

La congregació Cottolengo 
del Pare Alegre va nàixer a 
Espanya fa més de vuit dèca-
des i atén malalts pobres i in-
curables, sota la fundació del 
sacerdot jesuïta Jacint Alegre, 
que es va inspirar en la tasca 
de José Benito Cottolengo.

L’habitatge que es preveu convertir en residència.

J.GÓMEZ

Una congregació religiosa dona un 
edifici a Mollerussa per a usos socials
Al carrer Ferrer i Busquets, el consistori el destinarà a ús residencial d’estudiants

MUNICIPI HABITATGE

UNES 24 HABITACIONS

El projecte preveu  
habilitar a l’immoble  
fins a 24 habitacions 
dirigides a joves

Ivars renova 
l’enllumenat 
del parc de 
l’Ermita
Per millorar la 
seguretat de la zona

MUNICIPI EQUIPAMENTS

❘ IVARS D’URGELL ❘ L’ajuntament 
d’Ivars d’Urgell ha substituït 
els projectors de llum que il-
luminaven el parc de l’Ermita 
per altres amb tecnologia led. 
Aquesta actuació busca mi-
llorar la seguretat d’aquesta 
zona i l’entorn amb una il·lu-
minació millor i més eficient, 
que contribueix a més a l’es-
talvi energètic. 

Forma part de la reforma 
integral d’aquest parc, que ha 
iniciat el consistori amb l’ob-
jectiu de potenciar-lo com a 
principal pulmó verd del mu-
nicipi. Aquest espai envolta 
l’ermita de la Verge de l’Hor-
ta, un edifici d’estil barroc del 
segle XVII.

Els treballs inclouen l’am-
pliació de les zones verdes 
i la millora dels espais de 
lleure. El parc s’ubica a prop 
dels centres educatius, per la 
qual cosa ja s’hi han instal·lat 
nous jocs infantils, construïts 
amb fustes naturals per mini-
mitzar l’impacte ambiental i 
afavorir que s’integrin amb la 

resta d’elements que formen 
part d’aquest espai. 

Així mateix, estan previs-
tes accions com identificar 
vegetació que presenti pro-
blemes, que envaeixi espais 
o arbres que tinguin proble-
mes d’estabilitat, com a pri-
mer pas per valorar la seua 
substitució.

AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL

Els nous elements infantils del parc.

EQUIPAMENTS SALUT
JOSP MARIA LLOVERA

L’acte de donació del material.

Aparells perquè jubilats de 
Sidamon facin exercici físic
❘ SIDAMON ❘ La Fundació La Cai-
xa, a través de CaixaBank, ha 
donat 2.000 euros a l’Associ-
ació Jubilats i Pensionistes de 
Sidamon per adquirir aparells 
amb els quals fer exercici físic. 
L’associació ha adquirit dife-
rents elements i maquinària 

per promocionar un envelli-
ment saludable entre la ter-
cera edat. 

L’entrega del material va re-
unir responsables de La Caixa 
i membres de l’entitat de ju-
bilats d’aquest poble del Pla 
d’Urgell.

Remodelaran el 
recinte firal pels 
150 anys de 
Sant Josep
❘ MOLLERUSSA ❘ L’ajuntament 
de Mollerussa té previst 
aprovar al ple extraordi-
nari d’avui el projecte de 
remodelació del recinte fi-
ral, amb l’objectiu de tenir 
les obres enllestides per a 
la celebració dels 150 anys 
de la Fira de Sant Josep, al 
març. 

Les millores previstes 
compten amb un pressu-
post de 316.000 euros i 
consisteixen a adequar el 
pàrquing del pavelló firal 
per concentrar l’espai ex-
positiu destinat al saló del 
tractor i a la reubicació d’un 
sector de maquinària agrí-
cola. Solsona va remarcar 
que s’ha sol·licitat ajuts a 
la Generalitat per fer front 
a aquesta adequació i que 
pugui ser efectiva el 2023, 
ja que es vol aprofitar la 
celebració del 150 aniver-
sari per donar impuls al 
certamen. 

El ple també debatrà el 
pressupost municipal per al 
2023, que ascendeix a 16,8 
milions d’euros, un 8 per 
cent més que l’actual. Inclou 
una partida per a inversions 
d’1,9 milions d’euros, dels 
quals 650.000 euros pro-
venen de fons propis i 1,3 
milions, de subvencions.

FIRES
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La llei de cine 
fomentarà la 
producció, la 
distribució     
i l’exhibició
El Govern espanyol va aprovar 

ahir el projecte de Llei del cine-

ma i la cultura audiovisual que 

es traslladarà al Congrés amb 

una sol·licitud de tramitació en 

procediment d’urgència. Se-

gons van explicar en un comu-

nicat, la norma pretén impulsar 

i fomentar la producció, distri-

bució i exhibició d’obres, esta-

blir les condicions que facilitin 
la creació i promoció així com 

mesures de protecció i difusió 

del patrimoni cinematogràfic 
espanyol. També es vol “enfor-

tir” la cadena de valor del teixit 
creatiu i industrial.

El Govern de 

l’Estat premia 

Carme Elías, 

Mario Gas i 

Teresa Font

El Consell de Ministres ha 

concedit les Medalles d’Or 

al Mèrit en les Belles Arts 

2022 a 33 personalitats o 

institucions culturals. Entre 
les personalitats guardo-

nades hi ha l’actriu Carme 

Elías, el director d’escena 

Mario Gas o l’escola de jazz 

i música moderna fundada 

a Barcelona el 1979 Taller 

de Músics. També es dis-

tingeix el promotor musical 
Lluís Jordi Mercader, el pin-

tor August Ferrer-Dalmau 

Nieto o la muntadora de 

cinema Teresa Font Guite-

FOTO: T. Alcántara / Talia Teatre va representar ahir ‘Els Pastorets’ en la versió de Lluís Millà al Teatre de l’Escorxador i avui ho farà el Toar a Balàfia

FOTO: L.M. / ‘Els Pastorets’ també han tornat al Centro de Guissona

‘Els Pastorets’, a escena de la 

mà de Talia Teatre i el Toar
Guissona també ha recuperat les representacions
Lleida/Guissona
REDACCIÓ

Les representacions d’Els Pas-

torets tornen enguany a escena 

amb les interpretacions que en 

fan els grups Talia Teatre i el Toar. 

Talia Teatre les va començar el dia 

de Sant Esteve a l’Escorxador i 

ahir en va fer una altra sessió. In-

terpreten la versió de Lluís Millà, 

on els protagonistes són els pas-

tors Borrego i Carquinyoli.

Precisament, la mateixa versió 

d’Els Pastorets és la que posarà 

avui i demà el escena el grup del 

Toar. Aquesta tarda a les 18.00 

hores es representarà l’obra al 

Centre Cívic de Balàfia mentre 
que demà a la mateixa hora es 

farà a la parròquia del Carme. 

Els Pastorets també han tornat 

enguany a diverses poblacions de 

les comarques de Ponent, com és 

el cas de Guissona. Després de 

dos anys d’aturada a causa de la 

pandèmia de la Covid-19, la sa-

la del Centro es va emplenar de 

gom a gom per assistir a la repre-

sentació de l’obra que es va fer el 

dia de Sant Esteve.
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Com cada any per aquestes da-

tes, l’Auditori Enric Granados de 

Lleida va acollir ahir el tradicional 

Festival de Valsos i Polques, un 
concert que va oferir l’Orquestra 

Simfònica del Vallès sota la direc-

ció de Xavier Puig i amb la partici-
pació de la soprano Sara Bañeras.  

El repertori es va basar en la mú-

sica d’Strauss i en la música popu-

lar centroeuropea.

L’Auditori vibra 

amb el popular 

Festival de 

Valsos i polques

FOTO: Tony Alcántara / L’Orquestra Simfònica del Vallès va interpretar el seu popular repartori a Lleida

Vielha acull avui el 

darrer concert del 

Festival d’Orgues de 

Ponent i del Pirineu

L’església parroquial de Vielha 
e Mijaran acollirà aquest ves-

pre a les 20.00 hores el darrer 

concert del festival Orgues de 
Ponent i del Pirineu. El concert 

anirà a càrrec de la soprano 

Marta Garcia, acompanyada a 

l’orgue per Izumi Kando, i du-

rant el recital s’interpretaran 

obres de Monteverdi, Vivaldi, 
Bach i Haendel, entre altres 

compositors de renom.
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La Cerdanya tendrá recogida 
de basura puerta a puerta
La combinará con contenedores cerrados con llave || Está a la 
cola de la recogida selectiva de Catalunya, con solo un 28%

medio ambiente residuos

C. SANS
❘ prats i sansor ❘ La Cerdanya ha 
decidido dar un paso decisivo 
para mejorar su recogida de 
basura y abandonar el último 
puesto en la lista de comarcas 
que menos reciclan de Cata-
lunya. Su recogida selectiva 
es solo el 28% del total, frente 
al 46,6% de la media catala-
na. La comarca implantará un 
sistema “mixto” combinando 
la recogida de basura puerta 
a puerta y sistemas de islas de 
contenedores cerrados, que so-
lo podrán utilizar los vecinos 
que posean tarjetas a modo de 
llave para abrirlos.

El proyecto, que impulsa y 
gestionará el consell comar-
cal, está en proceso de adju-
dicación. El alcalde de Prats i 
Sansor, Xavier Picas, defendió 
este nuevo modelo. Espera que 
“ayude a salir de una vez por 
todas de la cola de Catalunya” 
a la Cerdanya. Valoró que el 
problema más grande son las 
segundas residencias. “Cuesta 
concienciar de que deben reci-
clar aunque sus habitantes solo 
vengan los fines de semana”, 
dijo. Cada municipio ha esco-
gido el modelo que aplicará. En 
su caso utilizarán el puerta a 
puerta para el núcleo antiguo, 
mientras que en la urbaniza-
ción instalarán cuatro islas de 
contenedores cerrados. Pru-
llans ha optado también por 
las islas de contenedores.

Vista panorámica de Prullans que opta por los contenedores.

■ Más de medio centenar 
de municipios de las co-
marcas leridanas aplican la 
recogida de basura puerta 
a puerta. En el Segrià op-
taron por ella 22 pueblos, 
mientras que en la capital ha 
empezado a implantarse en 
Ciutat Jardí-Vila Montcada 
y en parte de los barrios de 
Pardinyes y Balafia. Una 
docena de municipios reco-
gen la basura a domicilio en 
el Pallars Sobirà, mientras 

que en la Segarra la hacen 
Cervera, Guissona, Sanaü-
ja, Sant Guim de Freixenet, 
Sant Ramon, Torà y Tarroja. 
En el Urgell la aplican Agra-
munt, Verdú y Castellsarà. 
En el Solsones, Solsona se 
sumó recientemente a Olius, 
Sant Llorenç de Morunys y 
Guixers. Les Garrigues la 
inició este año en Arbeca, 
La Floresta, Cervià, Juneda 
y Puiggròs, que se sumaron 
a La Granadella y El Cogul.    

Un sistema que ya aplican más 
de 50 municipios leridanos

E. FARNELL
❘ treMp ❘ El pleno del consell 
comarcal del Pallars Jussà 
aprobó ayer el presupuesto 
de 2023, que asciende a 14,4 
millones y contempla una in-
versión de 3,4 millones, lo 
que supone más del 23% del 
total. El presupuesto supera 
el de el año en curso, que ha 
sido de 14,2 millones y según 
el presidente del ente, Josep 
Maria Mullol, “sitúa a la co-
marca en una de las que tiene 
la dotación más alta en rela-
ción al número de habitan-
tes”. Mullol destacó también 
las partidas relacionadas con 
el gasto social, que suponen 
un 30% del total. Una de las 
inversiones más importantes, 
con 800.000 euros, es la des-
tinada a los trabajos de man-
tenimiento de vías de acceso 
a los núcleos de población de 
titularidad municipal. Mullol 
se reafirmó en la voluntad 
del ente comarcal en seguir 
mejorando los servicios. 

El president del consell 
aseguró que con los fondos 
europeos Next Generation 
también se financiará en 
2023 la compra de dos ca-
miones eléctricos para me-
jorar el servicio de recogida 
de residuos. Entre las actua-
ciones previstas, destacan 
las destinadas a mejorar las 
deixalleries de La Pobla de 
Segur, Tremp e Isona, y la ad-
quisición de una deixalleria 

móvil para fomentar el reci-
claje en los pueblos y poder 
incrementar las frecuencias, 
financiadas entre la Agència 
de Residus de Catalunya y los 
fondos europeos. Las cuentas 
contemplan las dotaciones de 
los servicios de transporte y 
comedor escolar, servicios 
sociales, la recogida de basu-
ras, programas formativos y 
de ocupación, además de las 
oficinas de juventud y turis-
mo, entre otros.

el pallars Jussà 
destina 3,4 millones 
a inversión en 2023

política plenos

LAS CLAVES

Presupuesto
z  el consell aprueba unas 
cuentas que ascienden a 
14,4 millones de euros, de 
los cuales 3,4 se destinarán 
a inversiones.

Acceso a núcleos
z  Las cuentas prevén una 
dotación de 800.000 euros 
para mejorar y mantener los 
accesos a núcleos.

Gasto social
z el presupuesto prevé un 
incremento en el gasto so-
cial que supone cerca del 
30% del total.

Servicios
z este año se adquirirán dos 
camiones eléctricos para la 
recogida de basuras. 

patrimonio recuperación
@xMorenoi

Convenio para reparar y usar las instalaciones de la iglesia de L’Albagés
❘ L’aLbagés ❘ El obispado de Lleida 
y el ayuntamiento de L’Albagés  
han firmado un convencio para 
abordar obras de reparación 
y gestionar el uso de la igle-

sia y el edificio de la abadía 
con fines turísticos y cultura-
les hasta 2050, mientras no 
afecten a los actos religiosos. 
El ayuntamiento ha aportado 

2.500 euros de los 8.400 que 
ha supuesto la reparación de 
un agujero en el tejado, la lim-
pieza y reposición de tejas y la 
consolidación del campanario.

Estiarte opta a 
la reelección 
como alcalde  
de Bellpuig

partidos

L. PEDRÓS
❘ beLLpuig ❘ El alcalde de Bell-
puig, Jordi Estiarte (ERC), 
anunció ayer que optará a la 
reelección y volverá a enca-
bezar la lista republicana en 
las elecciones municipales 
de mayo de 2023. Actual-
mente esta formación políti-
ca gobierna el municipio en 
virtud de un acuerdo con el 
grupo municipal de la CUP, 
mientras que el grupo de Jx-
Cat está en la oposición en 
el consostorio.

La presentación de Es-
tiarte como candidato re-
publicano a la alcaldía de 
Bellpuig tuvo lugar ayer, 
en el marco de la inaugu-
ración del local del partido, 
situado en la calle Francesc 
Macià, tras llevar a cabo re-
formas en el inmueble.

Balaguer analizará la 
segregación escolar
❘ baLaguer ❘ La Paeria de Ba-
laguer ha entregado a la 
oposición un informe de 
una empresa externa que 
analiza la segregación es-
colar con el objetivo de en-
contrar soluciones. 

El historiador Xavier 
Costa, en el Geoparc

❘ treMp ❘ El historiador Xa-
vier Costa se ha incorpo-
rado como investigador al 
equipo del Geoparc Orí-
gens. Participa en el pro-
yecto de realidad virtual 
Vigeocult. El Geoparc in-
augura hoy su nueva sede.

Amplían a 2 km las 
redes de autoconsumo

❘ LLeida ❘ ERC avanzó ayer 
que el Gobierno central ha 
aprobado la ampliación a 
dos kilómetros del radio de 
las redes de autoconsumo 
compartido de energía. 



Mitjà: Regió 7

Publicat: 28/12/2022

Edició: General

Secció: SOCIEDAD SOCIETAT

Audiència: 28.000 Lectores

Difusió: 4.972 Ejemplares

Valor: 783€

CERDANYA / ALT URGELLSOCIETAT 

Regió7   DIMECRES, 28 DE DESEMBRE DEL 2022 | 13

n El Consell Comarcal de Cerda-
nya ha completat aquest mes de 
desembre el repartiment dels 
nous rètols de senyalització dels 
disset municipis de la comarca als 
respectius ajuntaments.  

L’equip del programa Treball i 
Formació del mateix Consell ha 
estat l’encarregat de portar els 
nous elements de senyalètica als 
responsables municipals per tal 
que sigui cada consistori qui 

n’executi la instal·lació. L’acció 
forma part d’un projecte del Con-
sell Comarcal que te com a objec-
tiu unificar la senyalització dels 
nuclis urbans i termes municipals 
de la vall amb, a més, un model de 
rètol propi de la Cerdanya. En 
aquests cartells hi apareix l’escut 
el mateix Consell, de manera des-
tacada l’escut tradicional del mu-
nicipi amb el seu nom oficial  i l’al-
çada, com a element clau en l’en-
torn de muntanya del Pirineu.  

La Cerdanya reparteix els 
nous senyals de disseny 
propi als disset municipis
MIQUEL SPA. GUILS DE CERDANYA

L’entrega dels nous senyals a l’Ajuntament de Guils CONSELL COMARCAL

n El ministeri de Transports, Mo-
bilitat i Agenda Urbana de l’estat 
espanyol ha licitat finalment les 
obres de construcció d’una roton-
da a l’N-260 al seu pas pel muni-
cipi de Montferrer i Castellbò, a 
l’Alt Urgell. Es tracta del giratori 
que s’ha de construir a la cruïlla 
amb la carretera que va cap als 
nuclis d’Aravell i Bellestar i que 
també dona accés a l’aeroport 
d’Andorra-la Seu, entre d’altres.  

 La rotonda en aquest punt de 
la xarxa viària és un equipament 
de seguretat i gestió del trànsit 
llargament reclamat pels veïns i 
administracions locals de l’Alt Ur-
gell perquè es tracta d’un encla-
vament amb molt pas de vehicles 
que històricament ha estat esce-
nari d’accidents. El pressupost 
base de licitació de l’obra és de 
590.682 euros i els treballs s’em-
marquen dins el programa de 
conservació i manteniment del 

ministeri de Transports, que des 
del mes de juny de 2018 ha inver-
tit més de 85 milions d’euros a la 
demarcació de Lleida. D’aquesta 
manera, s’avança en un pas defi-
nitiu en una actuació reivindica-
da tant pels veïns d’aquesta po-
blació com del conjunt de la co-
marca de l’Alt Urgell per eliminar 
aquest punt negre de la xarxa vià-
ria que no tan sols suporta el tràn-
sit intern de la comarca sinó que 
és també un punt de pas pel tràn-
sit de turistes i transportistes en el 
seu camí entre Barcelona, Lleida 

i Andorra. L’alcalde de Montferrer 
i Castellbò, Albert Marquet, ha re-
iterat en nombroses ocasions  que 
feia molt de temps que demana-
ven una reunió a Madrid amb el 
secretari general d’Infraestructu-
res del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, Xavi-
er Flores, per plantejar la necessi-
tat de desencallar el projecte. La 
reunió es va celebrar finalment el 
mes passat a Lleida. En la trobada 
també hi va prendre part el sub-
delegat del govern espanyol, José 
Crespín.

u Fa un mes, l’alcalde es va 
reunir a Lleida amb el 
Ministeri de Transports per 
desbloquejar la demanda

L’Estat licita l’obra de la reivindicada 
rotonda de l’N-260 a Montferrer

La cruïlla de Montferrer on s’ha de construir la rotonda ACN

ACN/MS. MONTFERRER

L’Ateneu de l’Alt 
Urgell convoca 
una «Cantada 
anticonsumista»
al seu local
MIQUEL SPA. LA SEU D’URGELL

n L’Ateneu de l’Alt Urgell ha con-
vocat per a avui, dia 28 de desem-
bre, una acció que, en el marc dels 
actes del programa de les festes de 
Nadal, té com a objectiu aportar 
elements de crítica i reflexió sobre 
els costums de la societat. 
D’aquesta manera, l’acció es basa 
en una «Cantada anticonsumista» 
amb la qual els membres d’aques-
ta entitat de caire popular i coope-
ratiu volen fer analitzar als alt-ur-
gellencs l’esperit que està prenent 
la celebració nadalenca en les úl-
times dècades. 

 La «Cantada anticonsumista» 
es farà avui a partir de les deu del 
vespre al local de l’entitat, al car-
rer Capdevila número sis de la Seu 
d’Urgell, a tocar del carrer Major i 
la plaça dels Oms. L’acció festiva i 
reivindicativa de valors comptarà 
amb la participació com a mestre 
de cerimònies del músic i activis-
ta cerdà Pep Lizandra, el qual con-
duirà les cançons amb l’acordió 
diatònic. Lizandra estarà acom-
panyat dels cantaires de l’Ateneu. 

Puigcerdà declara bé cultural local 
el Casino, el convent i la torre Font

n L‘Ajuntament de Puigcerdà ha 
declarat Bé Cultural d’Interès Lo-
cal (BCIL) tres edificis singulars 
del municipi que en els últims 
anys han adquirit un major rol 
com a equipaments culturals pú-
blics: el Museu Cerdà, l’edifici de 
l’Escola de Música Issi Fabra i el 
Casino Ceretà, bona part del qual 
ha comprat recentment el mateix 
consistori.  

La declaració dels tres edificis 
com a Béns Culturals ha sorgit ar-
ran, precisament, de la compra 
per part de l’Ajuntament del tea-
tre del Casino Ceretà. Una vegada 
ha estat de titularitat municipal, 
l’equip de Govern ha considerat 
oportú impulsar-ne aquesta de-
claració que n’afavoreix la conser-
vació i protecció. En aquest pro-
cés, els tècnics municipals han 
analitzat els altres equipaments 
culturals de Puigcerdà i s’han 
adonat que la torre Font, que al-
berga l’Escola de Música al costat 
de l’estany Shierbeck, i el Museu 

Cerdà, ubicat a l’antic convent de 
les carmelites descalces, no gau-
dien d’aquest nivell de protecció. 
L’alcalde, Albert Piñeira, ha apun-
tat que «la finalitat principal 
d’aquestes declaracions són la 
preservació del patrimoni arqui-
tectònic, històric i artístic; es trac-
ta d’edificis monumentals dels 
més singulars de Puigcerdà. El 

Casino Ceretà forma part del cor-
rent de l’eclecticisme, de finals del 
segle XIX i la Torre Font és una de 
les quintes que es van construir a 
l’entorn de l’estany quan va co-
mençar l’estiueig i el Museu Cer-
dà és l’antic convent de clausura». 
L’alcalde ha remarcat que la de-
claració com a Bens Culturals 
comporta aspectes col·laterals a 
la protecció com ara que quedin 
exclosos de la instal·lació d’ante-
nes de telefonia o d’altres tipus i 
que en algunes convocatòries de 
subvencions públiques supramu-
nicipals ser BCIL és un requisit o 
un mèrit per accedir-hi. L’apro-
vació s’ha fet en plenari munici-
pal amb la unanimitat dels grups 
polítics. En els últims anys el Mu-
seu Cerdà ha guanyat pes en 
l’oferta cultural i turística de Puig-
cerdà amb la creació de sales d’ex-
posició permanent dedicades a la 
Cerdanya, Puigcerdà i el convent. 
Per la seva banda, la conversió en 
teatre municipal del Casino l’obre 
a una nova etapa de programació.

u Els tres edificis acullen el teatre municipal, el Museu Cerdà i l’Escola de Música Issi Fabra
MIQUEL SPA PUIGCERDÀ

El Casino Ceretà, nou edifici d'interès local SUSANA PAZ

Amb la catalogació, 
els tres edificis queden 
protegits i poden 
accedir a més 
subvencions públiques
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El Pessebre Vivent del Pont Llarg aplega
2.600 visitants en poc més de dues hores
El

Pessebre Vivent del Pont Llarg

, al

Poal

de

Manresa

, ha tornat a ser un èxit d'organització i de públic aquest gairebé primaveral dia de

Sant Esteve

. Un total de 2.600 visitants han resseguit el pessebre a l'entorn de l'

aqüeducte del segle XVII

en passejades contínues durant dues hores i mitja, i han pogut recuperar l'esperit del

Nadal

rural de Manresa després de la

cancel·lació d'última hora de l'edició de 2021

a causa d'un repunt de la pandèmia, i de l'

edició de 2020, que va ser íntegrament digital

.

El Pessebre Vivent d'enguany ha incorporat

noves escenes d'oficis

i ha resituat altres escenes per a què tinguessin major visibilitat. A banda de la feina dels
voluntaris de la

parròquia de la Mare de Déu de l'Esperança

, els visitants han gaudit amb les col·laboracions del

Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou

, dels

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/107087/pessebre-vivent-del-pont-llarg-de-manresa-nadal
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/101004/restriccions-pandemia-fan-cancellar-pessebre-vivent-pont-llarg
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/94617/pessebre-vivent-manresa-aquest-nadal-se-suspen-responsabilitat-social


Nobles de l'Aixada

, del

Casal Cultural de Dansaires Manresans

que ja fa 6 anys que hi participen i, d'entitats com el

Grup Sardanista Dintre el Bosc

, que ha augmentat el seu nombre de participants, o la incorporació del grup de teatre

H... Tors

.

El Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa té 35 anys d'antiguitat, des del seu naixement als
baixos de la parròquia de la Mare de Déu de l'Esperança del

barri Mion, Puigberenguer, Poal

. Fa 10 anys que va sortir dels locals de la parròquia. Aquesta ha estat la novena edició, ja que
l'any passat es va haver de suspendre. El Pessebre se celebra en el marc incomparable d'un
aqüeducte del segle XVII, únic a Manresa i comarca, i en les eres de les primeres

cases del regadiu

del Poal, a les bores del

camí de Joncadella

. La transformació dels camps de pagès del regadiu en els pobles i casetes de Galilea es fa de
la nit al dia, cada 26 de desembre.

Durant la celebració del Pessebre, s'ha dut a terme el concurs de

recerca del caganer

per als menuts i el de

fotografia i Instagram

per a totes les edats, que tenen un gran èxit de participació des que es van iniciar. Una de les
atraccions més celebrades pels infants ha estat la presència del

Patge Reial

, representant dels

Reis d'Orient

, que ha visitat el Pessebre i ha recollit les cartes dels infants. A prop seu, també s'ha pogut fer

cagar el tió
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L'Ajuntament i Càritas Parets recullen les
joguines solidàries del CorreParets - El 9
Nou
L’Ajuntament de Parets i Càritas han recollit aquest dimarts al botiga Don Dino les joguines que
s’han aconseguit gràcies a la iniciativa CorreParets, una cursa solidària que es va fer el dia 18
de desembre.

Amb els diners aconseguits en les inscripcions de les, aproximadament, 300 persones que van
participar al CorreParets, s’han pogut comprar joguines per a infants de famílies amb pocs
recursos.

Andrea Quintana, de Càritas Parets, ha dit que: “Estem aquí per facilitar el treball dels Reis i
venim a buscar joguines per explicar quines són més apropiades pels nens que tenim
nosaltres”.

Maria Antònia Cladellas, de Don Dino, ha apuntat per la seva banda que: “Avui, amb Càritas,
fem una col·laboració molt maca amb el que s’ha recaptat al CorreParets“.

I l’alcalde, Francesc Juzgado, remarcava que: “Avui hem fet la continuació del que va
començar amb el CorreParets, amb la finalitat d’aconseguir que cap nen es quedi sense
joguina”.

El CorreParets és una cursa solidària que es va fer a finals d’any, organitzada per l’Ajuntament i
Càritas i que compta amb la col·laboració de Don Dino i entitats i empreses del poble com el
Club d’Atletisme Parets, el Club d’Activitats de Muntanya, el Centre Excursionista Parets, Bikers
Parets, la Penya Blaugrana de Parets i ColaCao.

COMENTARIS

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/lajuntament-i-caritas-parets-recullen-les-joguines-solidaries-del-correparets/
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La Sagrada Família participa per primer cop
al Festival de la Infància | Catalunya Religió
SAGRADA FAMÍLIA Per primer cop, la Sagrada Família participa en el Festival de la Infància,
amb un taller què explica l’estat actual i el procés de construcció de les torres centrals. Aquest
esdeveniment és l'espai nadalenc d'oci familiar dirigit a nens i nenes més gran de Barcelona,
que té lloc des dels 27 fins al 31 de desembre. Enguany, en la a 60a edició del festival
commemora el 30è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992

La Sagrada Família, en homenatge a la Barcelona artística i innovadora que es va consolidar
després dels JJOO, participa en el festival amb el taller 'Estem construint les torres. Ens
ajudes?', una activitat per a totes les edats. Els participants poden ser constructors per un dia a
través d’una proposta pedagògica al voltant de les torres centrals i l’elaboració d’una rèplica de
l’estel que corona la torre de la Mare de Déu, que es podran endur de record. 

La primera part del taller té la finalitat de fer protagonistes els infants en la construcció que
culminarà les cotes més altes del temple, les torres centrals. Cada una de les sis torres està
representada amb estructures de cartó que els nens i nenes hauran d’anar muntant per finalitzar-
les.

D’altra banda, el taller també consta d’una manualitat perquè els participants es puguin endur a
casa una part de la Sagrada Família, l’estel que corona la torre de la Mare de Déu. Amb
plantilles de cartó encunyat, pintura i molta creativitat, els nens podran fer de modelistes i
construir una rèplica de l’estrella que ara ja fa un any que brilla al cel de Barcelona.

El taller es desenvolupa en els horaris habituals del Festival de la Infància, del 27 de desembre
al 30 de desembre, de 10:00 h a 15:00 h i de 16:00 h a 21:00 h; i el 31 de desembre de 10:00 h a
15:00 h. La participació en el taller s’inclou en l’entrada del Festival de la Infància.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-participa-primer-cop-festival
https://sagradafamilia.org/-/la-sagrada-familia-participa-per-primer-cop-al-festival-de-la-infancia?redirect=%2F
https://festivalinfancia.com/
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Tornen els Pastorets de Ripoll, uns dels
més antics de Catalunya
Els dos anys d'aturada per la pandèmia no han impedit que

els Pastorets de Ripoll

, un dels més antics de Catalunya, tornin amb força. "

Venim amb molta empenta

, amb un jovent implicadíssim i amb nous vestuaris", explica el president de la comissió,

Ramon Verdaguer.

Si bé la coral infantil no s'ha pogut recuperar, ja han trobat la solució: convocar els àngels que
van fer el paper quan eren infants.

"Vaig fer-ho amb 6 anys i ara amb 43 tornaré a cantar", explica una de les actrius. Les danses de
dimonis també s'han renovat i lluiran noves màscares, dissenyades pel jove artesà

Lluís Garcia

, que també ha forjat la forca de Satanàs. El sastre

Jaume Taboada

, que ha obert una botiga fa mig any a Ripoll, ha dissenyat un nou vestuari de llop.

El

centenar de persones

que participen en els Pastorets de Ripoll, entre músics, personatges i cantaires, estan fent els
últims assajos pel que serà el retorn de després de la pandèmia. Un dels personatges
emblemàtics, en Berto, tornarà de la mà de

Ramon Verdaguer

, un veí de Ripoll que va passar

42 dies a l'UCI per la covid-19

. Fa un temps ja va estrenar una obra de teatre relatant aquella experiència. "Vaig estar a punt
de morir i quan em vaig despertar ja pensava en els Pastorets", detalla. La veu li va quedar molt
afectada i temia no poder tornar a fer el personatge que interpreta des de fa 38 anys. "Però soc
aquí i encara amb més ganes", afirma. Ell va formar part del grup de joves que van recuperar
aquesta representació popular el 1982. A la dècada dels setanta s'havia deixat de fer.

Com a president dels Pastorets, admet que t

https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/36156/tornen-renovats-pastorets-ripoll-mes-antics-catalunya


emien que la pandèmia refredés les ganes

de reprendre les funcions. Al final, però, tothom s'ha engrescat i assegura que tornen amb força i
amb molta empenta de joves, com la contribució de Lluís Garcia, artesà i escultor. Ell mateix
explica que porta des dels 7 anys fent de dimoni, juntament amb la colla que van començar com
ell i que continuen al grup. El Nadal del 2019 va sorgir la idea de fer una màscara per no haver-
se de pintar la cara i lluir encara més. Va proposar-se per fer-ho i aquest desembre

s'estrenaran els nous dissenys

. "M'he inspirat en les banyes dels moltons i en com ens pintàvem la cara", detalla. Com a
artesà, també ha forjat amb ferro la forca de Satanàs, personatge que interpreta. Una aportació
que, per ell, és molt especial.

 

Un nou vestit de llop

Enguany també s'ha renovat la disfressa de llop. L'encarregat ha estat

Jaume Taboada

, un jove dissenyador de 23 anys de Ripoll que, després de formar-se a Madrid, ha retornat a
casa.

Fa mig any que ha obert una botiga al nucli antic

de la ciutat. I admet que sortir del format habitual i experimentar de nou amb dissenys creatius ha
sigut un repte molt estimulant. "M'he inspirat en dibuixos clàssics del llop i en la tradició dels
Pastorets per fer-lo més com un dibuix animat", avança.  

El sastre Jaume Toboada amb la màquina de cosir a Ripoll Foto: ACN

 



Tornar a cantar d'àngel tres dècades després

La pandèmia ha impedit

recuperar la coral infantil d'Els Follets

que feien d'àngels a la funció. La solució ha estat recuperar

antics membres

de la coral, que ara ja son adults.

Laura Serres

és una d'elles i explica que els ha costat tornar a cantar aquelles cançons amb la veu d'ara. "En
tenia 6 i ara amb 43 tornaré a cantar les cançons", diu. Assegura que s'ho passen molt bé i que
ha sigut una experiència molt bona. En total, seran una quinzena de persones, també infants.

A tots ells, quan se'ls pregunta pel sacrifici dels assajos i el temps destinat ho tenen clar: "És
sacrificat, però no perdem hores, ens ho passem molt bé, riem i cantem", diu Garcia, que es
mostra convençut que, com ell, hi ha molts més joves que seguiran la tradició a la ciutat.  

Dels més antics de Catalunya

Ripoll pot presumir de tenir uns dels Pastorets més antics de Catalunya. Els seus orígens es
remunten

el 1880

quan es van encarregar a dos olotins, Antoni Molins i Ignasió Rubió, que van crear

El nacimiento del salvador o la redención del esclavo 

en format de sarsuela pastoril en vers. Es van estrenar el 1886 i

es van passar a representar en català tres anys més tard

de la mà del vicari de la Parròquia de Ripoll, mossèn Josep Parer, que els va traduir. Aquest
2022, a més, celebren

els 25 anys

de l'actual comissió de Pastorets que va permetre recuperar-los els anys 80.
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Mor Lluís Solà, exrector de Sant Esteve
d'Olot
El mossèn

Lluís Solà Triadú

ha mort aquest 25 de desembre a l'edat de

86 anys

. Va ser rector de l'església de Sant Esteve d'Olot durant gairebé

dues dècades

. Des del 1997 fins al 2016 ostentà aquest càrrec. Des de fa sis anys, Solà estava jubilat i vivia a
la residència sacerdotal del Casal Marià.

Va néixer a Llanars el 17 de març de 1935

i va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona. El 1959 fou ordenat prevere a l'església
Catedral Basílica de Girona i va iniciar el seu ministeri com a vicari de les Preses i, després, de
la parròquia de sant Esteve d'Olot.

El 1963 va ser nomenat ecònom de la Vall del Bac, Castellar de la Muntanya i Oix

i encarregat de Sant Miquel de Pera i Talaixà. El 1965, ecònom de Vilanna i tres anys més tard
també de Sant Julià de Llor, càrrecs que va compartir amb el de consiliari dels Moviments
familiars rurals. El 1970 se li encarregà, com a ecònom, la parròquia de sant Joan Baptista de
Pineda de Mar i també la capellania de les Religioses de la Companyia de Maria de Calella.

El 1976 fou nomenat rector de la parròquia de Sant Feliu de Girona

, servei que compartí des de 1978 amb el de director del Secretariat diocesà de Catequesi. L'any
1983 va ser nomenat ecònom, i després rector, de la parròquia de santa Maria de Blanes. Durant
aquest període també va ser arxipreste de l'arxiprestat de la Tordera i, del 1989 al 1997, vicari
episcopal de la Zona Pastoral de la Costa.

Del 1997 al 2016 fou el rector de la parròquia de sant Esteve d'Olot

. Durant aquest llarg període també tingué altres nomenaments: del 2003 al 2008, membre del
Col·legi de Consultors; del 2004 al 2008,

rector de Batet

; del 2004 al 2016, rector de la parròquia de Sant Cristòfol les Fonts d'Olot i, del 2006 al 2015,

arxipreste de l'arxiprestat de l'Alt Fluvià

. També cal destacar que fou un dels assistents al Concili Provincial Tarraconense de l'any

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/27404/mor-lluis-sola-exrector-sant-esteve-olot


1995.

Els actes de comiat per al mossèn Lluís Solà s'han dut a terme aquest

dimarts 27 de desembre

a les 10 del matí a l'

església de Sant Esteve d'Olot

.
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Mares de Déu exposades a Terrassa - Diari
de Terrassa
La figura de la Mare de Déu és present en el cristianisme des dels seus orígens. Les primeres
representacions sobre aquesta imatge es van localitzar al segle II a les catacumbes de Priscil·la
de Roma. En una de les galeries es troba un fresc on apareix la Verge que sosté en braços el
Nen Jesús i està asseguda en un seient sense respatller. Aquest estil iconogràfic va associat a la
Mare de Déu “Theotokos”, que és el títol que es dona a Maria, mare de Jesús, per part de
l’església ortodoxa i cristiana, i va servir de model fins al romànic. Arreu del territori català, es
poden trobar des de la fi del segle XI, imatges de la Mare de Déu, que són generalment peces
escultòriques i venerades.

A la nostra ciutat, la més antiga exposada és del segle XIII, pertany al període romànic, i està al
Castell Cartoixa de Vallparadís. Hem seguit la seva empremta fins al dia d’avui per tal de fer un
tast de l’evolució d’aquesta iconografia específica de la Verge i poder apreciar la seva
representació en el romànic, el gòtic, el barroc i el contemporani. Actualment, aquestes talles de
fusta policromada i pedra constitueixen un llegat artístic i cultural terrassenc encara que algunes
d’elles, com el cas de la Mare de Déu que presideix l’església de Sant Maria, continuï en culte.

1. Romànica

Ara fa deu anys que aquesta talla romànica de la Mare de Déu de Sant Cugat del segle XIII va ser
escollida com la joia del Museu del Terrassa, en el marc de la festivitat anual del Dia dels
Museus. L’escultura, que s’exposa a la sala medieval del Castell Cartoixa de Vallparadís, és

https://www.diarideterrassa.com/cultura-ocio/2022/12/27/mares-de-deu-exposades-a-terrassa/


considerada la primera talla romànica dedicada a Maria coneguda a Catalunya amb data precisa
i que es remunta al 12 d’agost de l’any 1218. La data de l’obra artística es va determinar en la
restauració que el Museu de Terrassa va fer l’any 1988, quan es va descobrir un paquet amb
dotze relíquies embolcallades amb saquets, amb fragments de teixits i amb deu trossos de
pergamí escrits en llatí.

Aquest petit tresor va aparèixer dins d’una cavitat rectangular coberta amb la mateixa fusta de la
talla a la part posterior del cap. La figura respon a la tipologia de Mare de Déu en majestat, “sedes
sapientae” (“tron de la saviesa”) o “setial” (“seient de cerimònia”) per a l’infant. Està asseguda
sobre un tron de planta rectangular format per quatre pilars cilíndrics. Té els dos avantbraços
mutilats i li falta la figura del fill que, segurament, existia.

De tota la policromia destaca la corona de cresteria i el collaret de cercles amb un botó ovalat
central. La peça més rellevant, però, és el mantell que la cobreix de decoració geomètrica, amb
grans fulles plegades en forma asimètrica, que guarda paral·lelisme amb teixits contemporanis de
tradició bizantina o hispanoàrab.

La Mare de Déu procedeix del Monestir de Sant Cugat i forma part del llegat de Josep Soler i
Palet, fundador de l’arxiu històric i de la biblioteca i museu municipal de Terrassa i mecenes
cultural, a més d’advocat i polític, que la va adquirir en una subhasta pública en un antiquari.

2. Gòtica



Del període gòtic hem triat la Mare de Déu que es troba a l’interior de l’església de Santa Maria
de la Seu d’Ègara i que data del segle XV. La figura resta dempeus i desprèn un rostre amable i
realista, trets característics de la iconografia pròpia de l’estil gòtic que representa a la Mare de
Déu com a mare i reina del cel.

Com hem vist en la talla romànica del Castell Cartoixa de Vallparadís, aquesta Mare de Déu
gòtica apareix també mutilada pel que fa al seu braç i mà esquerra, on probablement sostenia
l’infant Jesús que és absent. La mà dreta la té alçada, segurament per subjectar algun atribut com
un llibre tancat, un pom de flors o l’univers esfèric.

La imatge porta corona de punxes i diademes metàl·liques amb motius de pedreria perfectament
encaixades sobre el vel blanc que li cobreix el cap i cau sobre l’espatlla, deixant entreveure la
cabellera. L’altre element destacat és la túnica cenyida que la cobreix fins als peus, de color
vermell, amb coll rodó acabat amb una vora de passamaneria daurada, que puja vertical fins al
centre de la peça i mostra detalls decoratius circulars per tota la roba. La túnica es complementa



amb un mantell negre obert, amb motius quadrilobulats, que reposa, de manera molt natural,
sobre el braç esquerre i la cobreix fins a les espatlles.

La talla gòtica va ser restaurada després de retirar diverses pintades posteriors. No es coneix la
seva ubicació original dins el conjunt de la Seu d’Ègara, però per la seva advocació mariana
s’apunta que es situava en algun altar de l’església de Santa Maria, espai on està ubicada des de
la segona meitat del segle XX.

3. Barroca

L’escultura barroca de pedra blanquinosa de la Mare de Déu, datada al segle XVIII, es troba
ubicada, des de l’any 1959, en què es va inaugurar el Museo Municipal de Arte, al vestíbul del
Castell Cartoixa de Vallparadís. En una mènsula, sobre l’entrada de la porta amb arc de mig punt
que condueix al claustre. Possiblement, provenia de la Basílica del Sant Esperit, encara que no
en sabem gaire cosa més.

Figura dempeus que sosté amb el braç la figura del nen Jesús, seminú al que li manca el braç
dret. Vesteix túnica que li cobreix el cap, però deixa entreveure els cabells rinxolats i calça
sandàlies. Concepció d’ambdues figures allunyades del cànon grecoromà on destaca el
naturalisme i l’expressivitat, accentuada en el tractament de la vestimenta, inflada i amb múltiples
plecs, com a part totalment integrada en la representació. Aquests plecs provoquen un equilibri
inestable, una sensació volàtil, moment fugaç de l’acció, molt propi de l’escultura barroca.

4. Contemporània



Esculturas del Cementerio de Terrassa de Bach Esteve Miquel Ros Josep Llopart y otros
Cementiri

El reconegut escultor terrassenc Ferran Bach-Esteve va concebre dues figures en homenatge a
les víctimes durant les riuades de 1962. La primera d’elles va ser una imatge en alabastre de la
Verge Maria que es va col·locar l’1 de novembre del mateix any al cementiri municipal de la
ciutat, al costat de moltes de les inhumacions de les persones que van traspassar amb motiu
d’aquella tragèdia. La figura està protegida per un templet de línies neoracionalistes dissenyades
per l’arquitecte Joan Baca i Pericot amb totxo vist i vidre. El monument de la verge presenta els
trets més característics de la seva escultura femenina dempeus i vestida. Es presenta com una
figura molt estilitzada amb un vestit de joc de plecs de gran simplicitat que s’estén fins als peus i
deixa aquests al descobert. La imatge femenina, portadora d’una corona senzilla, té el cap
lleugerament inclinat i el cabell recollit. Destaca el rostre serè i la posició de les mans, avançades
i obertes en una actitud d’ofrena i acolliment.

Bibliografia consultada: Catàleg Museu de Terrassa. Art Medieval. “Eclesiae egarenses. Les
esglésies de Sant Pere de Terrassa”, de Domènec Ferran. “Fernando Bach-Esteve i Massaneda,
artista i mestre. Transformant la matèria”, d’Ana Fernández. Agraïment: Gemma Ramos.

Iconografia de la mare de Déu
[Domènec Ferran i Gómez, historiador de l’art]

La imatge de la Verge o Mare de Déu ha anat evolucionant al llarg dels segles en consonància
amb la tendència i l’estil artístic del moment, condicionat pels artistes i els encàrrecs que van



rebre per l’espai de culte.

Oficialment, la Verge Maria és reconeguda com a Mare de Déu (del grec “Theotokos”) al Concili
d’Efes de l’any 431. I és llavors quan es generalitza la iconografia del “Tron de la Saviesa”, en
què el cos assegut de la Mare fa de setial per al seu fill, que reposa al centre. Tant al cristianisme
occidental amb capital a Roma com a l’oriental amb seu a Constantinoble, es representa com a
reina dels cels, i es vesteix com a sobirana bizantina amb el cap cobert i capa. Aquesta “Sedes
Sapientiae” va proliferar en l’art romànic.

A partir del segle XIII, amb l’art gòtic, es posa dempeus, perd la rigidesa i es converteix en una
mare més amorosa i interactua amb el seu fill, que deixa de tenir la posició central. També
presenta altres atributs més enllà de la bola de l’univers del romànic, flors i fruites diverses.

El barroc va diversificar les representacions de la Mare de Déu, impulsat pel Concili de Trento de
meitat del segle XVI, la Immaculada Concepció, la del Roser, la Puríssima, però també es va
continuar i adaptar al nou estil, més convencional, la Verge amb el Nen. A partir del segle XIX,
conviuen els estils més tradicionals de la representació amb les diverses personalitats i
tendències artístiques fins a l’actualitat.

De les quatre figures que presentem avui, n’hi ha dues, la de Sant Cugat i la de Santa Maria de la
Seu d’Ègara, que van arribar als nostres dies mutilades i molt deteriorades. La primera, després
de ser retirada del seu altar original i posteriorment comprada a un antiquari per Josep Soler i
Palet, havia perdut els dos braços i el fill, i estava repintada i molt enfosquida pel pas del temps.
Durant el procés de restauració, va recuperar la seva magnífica decoració originària, però per
motius de fidelitat històrica –no es té cap imatge de l’original– no se li va poder restituir res més.

Pel que fa a Santa Maria, a la darrera restauració, també es varen retirar les pintures afegides, i
es va recuperar l’original i, en aquest cas, es va retirar el braç esquerre i l’infant que li havia estat
afegit al segle XX per part de l’escultor Ferran Bach-Esteve.
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"Ningú no se salva sol" (56ª Jornada
Mundial de la Pau) | Catalunya Religió
L’1 de gener celebrem la 56ª Jornada Mundial de la Pau. Aquesta diada, instituïda pel Papa
Sant Pau VI el 1967, és una invitació, en començar un nou any, a reflexionar, pregar i renovar el
nostre compromís en favor de la pau.

Com és prou conegut, amb motiu d’aquesta jornada el Papa publica cada any un Missatge
adreçat als creients i a la comunitat internacional. El conjunt d’aquests missatges publicats des
de 1967 (de Pau VI, Joan Pau II, Benet XVI i Francesc) és, crec jo, un patrimoni extraordinari de
pensament, que suposa, al meu parer, una extraordinària contribució de l’Església a la
construcció de la pau. Tots els cristians faríem bé de llegir-los i meditar-los.

Francesc ha titulat així el seu Missatge per enguany: “Ningú no se salva sol”. Amb aquesta
expressió, que ha utilitzat ja en altres moments, vol expressar la profunda interdependència que
ens vincula a tots els éssers humans i a totes les nacions, que ens crida a la fraternitat universal.

Aquesta és una convicció sobre la que Francesc ha reflexionat repetidament. De fet, la invitació
a la fraternitat universal és, probablement, un dels missatges centrals del seu pontificat al món
d’avui. Hi ha reflexionat des de diferents perspectives i l’ha expressat en multitud de signes,
viatges i accions concretes. Va dedicar-li precisament la seva darrera encíclica, Fratelli Tutti
(2020) i és també un dels fonaments de la seva proposta d’una ecologia integral desenvolupada
a Laudato si’ (2015). Ja abans va dedicar el seu Missatge per la Jornada Mundial de la Pau de
2014 al mateix tema: “La fraternitat, fonament i camí per la pau”, on va afirmar que "la construcció
d’una societat justa i d’una pau estable i duradora és impossible sense la consciència de
fraternitat". 

La fraternitat universal, en la nostra perspectiva cristiana, no és una simple imatge, ni una
metàfora bonica, ni merament un “valor”, mandat o desideràtum ètic. Com ha explicat Francesc
de diverses maneres, la fraternitat és la mateixa condició dels éssers humans, la seva autèntica
veritat, ja que compartim no només una mateixa essència que ens iguala en dignitat, sinó també
un mateix origen, que és la filiació divina comuna (un Pare transcendent), i finalment un mateix
destí en Déu.  D’aquesta condició comuna sorgeix la mútua dependència entre persones i
nacions i, per tant, la vocació de cada persona i cada poble a la relació i la cooperació amb els
altres. Això fa que, com ha dit Francesc en diverses ocasions, “la persona humana més creix,
més madura i més se santifica a mesura que entra en relació, quant surt d’ella mateixa per viure
en comunió amb Déu, amb els altres, i amb totes les criatures” (LS 240).  

El Papa reflexiona ara en el seu Missatge, des d’aquesta mateixa clau, sobre les lliçons que ens
ha ensenyat la pandèmia que ha patit el món en els darrers tres anys, causant de tant dolor i
malestar social. La pandèmia ha mostrat, diu Francesc, les contradiccions i desigualtats de la
nostra societat i la nostra fragilitat. Per això, ens convida a prendre’ns un temps per deixar-nos
transformar per l’experiència viscuda i qüestionar-nos: què hem après?

Per ell, la resposta és clara: el que hem viscut ha mostrat que només la col·laboració i la
solidaritat en tots els àmbits, entre institucions, governs i organitzacions internacionals,
abandonant interessos particulars, ha permès fer front i superar els grans desafiaments generats
per la pandèmia. Per tant, “la lliçó més gran que ens deixa en herència la Covid és la
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consciència que tots ens necessitem: que el nostre tresor més gran, encara que també el més
fràgil, és la fraternitat humana, fundada en la nostra filiació divina comuna, que ningú es pot
salvar tot sol”. I “d’aquesta experiència ha sorgit una consciència més forta que convida a
tothom, pobles i nacions a tornar a posar la paraula junts al centre”. Perquè només amb
fraternitat i solidaritat es pot construir la justícia i la pau i superar els esdeveniments més
dolorosos.

Malauradament, Francesc ens recorda que, després de la pandèmia, ha sorgit inesperadament
un nou desastre, la guerra a Ucraïna. Una guerra impulsada per decisions humanes
reprovables, que causa víctimes innocents i genera greu inestabilitat. No hi ha vacuna, diu, per
al virus de la guerra, el més difícil de vèncer, perquè sorgeix del cor humà.

Per això, ens demana que “ens deixem canviar el cor”, per permetre que Déu transformi els
nostres criteris d’interpretació del món, per adonar-nos que “ja no podem pensar només en
preservar l’espai dels nostres interessos personals o nacionals, sinó que hem de concebre’ns a
la llum del bé comú, amb un sentit comunitari, és a dir, com un ‘nosaltres’” obert a la fraternitat
universal”. Es tracta, en definitiva, d’abandonar la lògica dels interessos personals, gremials,
grupals, confessionals, o nacionals, i començar a actuar en clau del bé comú universal.

Francesc acaba expressant el seu desig que, en el nou any que comença, la humanitat sàpiga
avançar per aquest camí. Aquest desig no és pur voluntarisme, sinó que es basa en una
convicció forta de la fe cristiana: l’esperança que Déu ens acompanya i ens guia, que no deixa
mai d’actuar mai en el món. Perquè, com ja va afirmar en el seu Missatge per al 2020, només de
l’esperança pot sorgir un compromís permanent, un treball constant i pacient en favor de la
justícia i la veritat, únic capaç de superar les enormes dificultats que tenim al davant.
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