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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. No està permès remetre’l a altres 
persones o la seva explotació comercial. La difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
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Benet XVI en una audiència general a la plaça de Sant Pere el desembre del 2005
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1.565.966 demandes d’asil acu-
mulades en jutjats i serveis d’Im-
migració. També ha establert
acords amb Mèxic per gestionar
mésbé lesarribades.
I l’oposició, els jutges i la buro-

cràcia no ho posen fàcil al presi-
dent. Però ell tampoc no ha com-
plertpromesesdemilloraquepo-
dia haver resolt per ordre
executiva, segons subratlla en un

estudide la sevapolíticamigratò-
ria laprofessora i expertaenel te-
ma a la Universitat Nacional Au-
tònomadeMèxic,MónicaVerea.
El Suprem, amb una clara ma-

joriaconservadoradesisa tres,va
adoptar la seva resolució
d’abans-d’ahir a la nit per cinc
vots a favor i quatre en contra. Va
passar perquè el jutge de la dreta,
Neil Gorsuch, es va unir als tres
progressistes del tribunalmitjan-
çant un dur vot particular contra
ladecisiódelsseushabitualscom-
panysdebàndol.Vaadduirque“la
crisi fronterera actual no és una
crisi de covid”. Va afegir que “els

tribunalsnos’hauriendeprestara
perpetuar edictes administratius
dissenyats per a una emergència
(la sanitària), només perquè els
funcionaris electes no han elabo-
rat una norma per a cap altra ur-
gència diferent (la migratòria en
si)”,vaescriureGorsuch.Ivacon-
cloure: “Somun tribunal de justí-
cia,nolegisladorsd’últimrecurs”.
El cert és que el Suprem nord-

americà, modelat al seu dia per
Trump mitjançant el nomena-
ment de tres magistrats molt de
dretes,continuafentpolíticacon-
tra el Govern de Biden. I ara ho
paguenels immigrants."

paralitzar momentàniament
l’anul·lació de la prohibició d’en-
trada per la covid, Biden va insis-
tir que la norma s’havia de supri-
mir perquè la pandèmia està su-
perada. Però alhora va demanar
unsdiesperquèelsserveisfronte-
rersespreparessinperestabliral-
tre cop unmecanismede devolu-

La crisi evidencia les limitacions del
GovernBiden en políticamigratòria

cions ràpides delsmigrants a l’úl-
tim país de procedència en rigo-
rosaaplicaciódelTítol8,queésel
quenormalment serveix per arti-
cular l’expulsió dels qui no es re-
coneixdretd’asil.
Biden ha intentat sense èxit

consensuar amb els republicans,
al Congrés, una legislació i unes
polítiques migratòries que d’en-
trada descongestionessin els

Ve de la pàgina anterior

El Papa demana oracions per
BenetXVI, que està “moltmalalt”
El Vaticà confirma que la salut de l’emèrit ha empitjorat les últimes hores
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Durant els últims anys, moltes
vegades s’ha temut per la salut
delpapaemèrit,BenetXVI,però
nohihaviahagutmaitantapreo-
cupació com ahir, quan el papa
Francesc va demanar de resar
per la salut del seu antecessor,
que es troba molt greu als 95
anys. “Demano una oració espe-
cial per al papa Benet XVI, que
en el silenci està sostenint l’Es-
glésia. Està molt malalt i dema-
nant al Senyor que el consoli i li
doni suport perquè aquest testi-
moni doni amor a l’Església fins
al final”, va dir Francesc al final
de l’audiència general de cada
dimecres, en unes paraules que
ràpidament van provocar una

enorme commoció al món catò-
lic quan van donar a entendre
queel seuestat és crític.
Més tard, el portaveu de la

SantaSeu,MatteoBruni, vacon-
firmar que les últimes hores
s’havia verificat un “agreuja-
mentacausade lasevaavançada
edat”, sense especificar cap ma-
laltia concreta. “Respecte a les
condicions de salut del papa
emèrit, per a qui el papa Fran-
ceschademanatunaoració al fi-
nal de l’audiència general
d’aquest matí, puc confirmar
que lesúltimeshoreshihahagut
un agreujament a causa de la se-
vaavançadaedat.Demoment, la
situació està sota control, ambel
seguiment constant dels met-
ges”, va subratllar Bruni, en una
escarida nota, en què afegia que
després de l’audiència, Francesc

apuntaven a una fallada del ro-
nyó que ha empitjorat les últi-
mes hores. La seva fragilitat ja
havia estat comentada per mol-
tesdelespersonesquel’hanvisi-
tat els últims temps, que asse-
nyalaven que, malgrat que rao-
nava i conservava lamemòria, la
seva veu era pràcticament im-
perceptible. Quan va fer els 95
anys, a l’abril, el seu històric se-
cretari, l’arquebisbe Georg
Gänswein, va explicar que esta-
va lúcid, malgrat que, “natural-
ment, físicamentestavarelativa-
ment feble”.
L’última vegada que s’havia

temut d’una manera semblant
per la salut del papa alemany va
ser l’agost de fados anys, quanel
seu biògraf, l’autor alemany Pe-
terSeewald, va avisarqueestava
greumentmalaltdesprésdevisi-
tar-lo al Vaticà. Seewald va dir
que Benet patia una infecció
d’herpes zòster a la cara des que
vatornaraRomadesprésdevisi-

tar, a finals de juny del 2020, el
seu germà aRatisbona. Es tracta
d’unamalaltiaque, tot iquenoés
mortal, sí que li provocava un
enormedolor.
QuanBenetvaprendreladeci-

sió històrica de renunciar al pa-
pat a causa de la seva edat –ja ha
passat més temps retirat que els
anys que va durar el seu pontifi-
cat– va prometre apartar-se a
una vida demeditació i oració al
convent Mater Ecclesiae, on és
atès per quatremonges imonse-
nyor Gänswein, i d’on ha sortit
en molt escasses ocasions. Les
seves manifestacions públiques
també han estat comptades.
L’última vegada que Jorge Ma-
rioBergoglio el va visitar oficial-
ment –tot i que els treballadors
vaticans expliquen que hi va re-
gularment sense fer-ho públic–
va ser fa quatre mesos. L’ocasió
va ser el consistori de creació
delsnouscardenalsdel’Església,
i el Papa va voler acompanyar-
losperaunabreusalutacióalseu
antecessor.Llavors,enunaimat-
ge que va cedir el Vaticà, va apa-
rèixermésprim.Unadelesseves
últimes fotografies, de principis
de desembre amb els guanya-
dors d’unpremideTeologia que
porta el seu nom, ja evidenciava
la sevadebilitat física."

Els últims anys ja se
l’ha vist cada vegada
més fràgil, tot i que
amb bonamemòria
i unament lúcida

el va anar a visitar al monestir
Mater Ecclesiae, als jardins del
Vaticà,onBenetresideixdesque
el 2013va renunciar alpontificat
enunadecisióquevasorprendre
almón,jaquevaserelprimerpa-

paqueabdicavaen600anys.
Les notícies sobre la salut del

pontífexvanportardiversoscar-
denalsinombrososmitjanscatò-
lics a demanar oracions, comen-
çantperRobertSarah,unpurpu-

rat conservador molt pròxim a
JosephRatzinger, quevaescriu-
re “en aquests temps difícils i
greus, unim-nos en fervent ora-
ciópel nostre estimatPapa emè-
rit”. També el cardenal arque-
bisbe de Barcelona, Joan Josep
Omella, president de la Confe-
rència Episcopal Espanyola, es
va afegir a les peticions.Vatican
News, el portal oficial dels mit-
jans del Vaticà, va llançar una
oració per Benet a les xarxes so-
cials demanant aDéumisericòr-
diapel seu“serfmalalt”.
Algunes fonts vaticanes van

indicar que l’agreujament de les
seves condicions de salut no es
deu a capmalaltia nova, sinó a la
fragilitat del seu estat a causa de
l’avançadaedat.D’altres, talcom
informava el mitjà dels Estats
UnitsNationalCatholicRegister,

El papa Francesc diu
que està “demanant
al Senyor que el
consoli i li doni
suport” fins al final
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Mor el capellà de presons Josep M. Fabró |
Catalunya Religió
Jordi Llisterri –CR Més de 30 anys vivint a les presons. Aquest dimarts ha mort Josep Maria
Fabró, un dels sacerdots catalans amb una dedicació més intensa a l’acompanyament dels
reclusos dins i fora de la presó. Va ser capellà de Brians 1 i Brians 2 i va tenir diverses
responsabilitats en els organismes de coordinació com el Secretariat de Pastoral Penitenciària
de l’Arquebisbat de Barcelona.

Va néixer el 1945 al Prat de Llobregat en una família de pagesos i, format al Seminari de
Barcelona, va ser ordenat sacerdot el 1969. Capellà obrer, combinava la seva dedicació
parroquial amb el treball a un fàbrica a l’Hospitalet de Llobregat.

A Bellvitge i a Viladecans va protagonitzaR accions contundents per reclamar les
infraestructures sanitàries que reivindicaven els veïns

El primer destí va ser el 1970 de vicari a Bellvitge, un barri perifèric de L’Hospitalet de Llobregat
que tot just començava a articular-se i amb grans necessitats socials. Amb el rector de la
parròquia de Sant Joan Evangelista, Josep M. Monfort, van impulsar una parròquia permeable
al barri i implicada amb els moviments reivindicatius. Van arribar a tenir problemes amb els
líders veïnals del PSUC que consideraven els dos mossens massa profètics i radicals i que no
es plegaven a les consignes del partit. El butlletí setmanal de la parròquia, “La comunidad”, va
ser un dels instruments principals per difondre el compromís de l’Església amb els pobres i amb
una lectura radical del Concili Vaticà II.

Dues anècdotes dels anys de la Transició mostren el caràcter fort de Fabró. A Bellvitge una de
les principals reivindicacions era la construcció d’un ambulatori, però els terrenys on s’havia de
fer estava ocupat per una torre d’alta tensió. Per avançar en el seu desmantellament, expliquen
que Fabró va participar en el sabotatge per fer caure la torre elèctrica. Va ser detingut, amonestat
per l’arquebisbat i trasllat a Viladecans.

A Viladecans protagonitza una altra acció contundent per reclamar les infraestructures sanitàries
que reivindicaven els veïns. Fabró va promoure la impressió i difusió d’un ban municipal fictici
en el que s’anunciava que els veïns serien atesos en un centre de salut a la seu de mateix
ajuntament. Una crida que gairebé provoca aldarulls dels veïns que es van concentrar davant de
l’ajuntament. Finalment, també va ser apartat de la Viladecans i enviat Torre Baró.

Després de deu anys a Bellvitge i deu més a Viladecans, va estar a diverses parròquies de
Barcelona i, els darrers anys, del Baix Llobregat i va encaminar la seva vocació al món
penitenciara. El 1991 va ser nomenat capellà del Centre Penitenciari Brians 1 i el 2007 de
BRIANS-2, fins que es va jubilar el 2020.

no s'estava de protestar i denunciar quan veia maltractes i arbitrarietats A LES PRESONS

Va ser molt crític amb el sistema penitenciari per la seva incapacitat per reinserir i rehabilitar els
reclusos. Entenia la pastoral de presons com un servei d’atenció i acollida a les persones.  Per
això, acompanyat d’alguns laics, va obrir una casa per acollir temporalment reclusos que
acabaven de sortir de presó. Una casa a Martorell per on els darrers anys hi han passat alguns

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-capella-presons-josep-m-fabro
https://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/no-puede-rehabilitar-gente-que-pasado-anos-viviendo-amontonada_201402095726c88d4beb28d446027db8.html


reclusos protagonistes de casos més mediàtics que no volia acollir ningú.

Des del món penitenciari se l’ha reconegut com a defensor implacable dels drets i la dignitat de
les persones empresonades. Malgrat que no s'estava de protestar i denunciar quan veia
maltractes i arbitrarietats, pel seu testimoni de servei i proximitat els més marginats es va
guanyar el respecte de funcionaris i responsable de presons.

També va saber integrar i formar a voluntaris laics en aquesta tasca pastoral que entenia com
una atenció integral a la persona, sense jutjar mai el que havia fet. Com a capellà, va casar
diversos reclusos o batejar els seus fills, alhora que els buscava centres d'acollida  quan sortien
de la presó.

Josep Maria Fabró actualment era rector de la Parròquia de Santa Maria de Vilalba a Abrera, al
bisbat de Sant Feliu del Llobregat del qual formava part des de la divisió de l’arquebisbat de
Barcelona. Ha mort als 77 anys. La missa funeral se celebrarà el dimecres 4 de gener de 2023, a
les 17 h., a la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau, del Prat de Llobregat i no hi haurà vetlla
perquè ha donat el seu cos a la ciència.

 

 

https://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/acogeria-loco-chandal-porque-conozco-que-entro-prision_201402095726c8376584a81fd884787a.html
https://bisbatsantfeliu.cat/traspas-de-mn-josep-m-fabro/
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«Vull demanar-vos a tots vo-
saltres una oració especial pel 
papa emèrit Benet, que, en el 
silenci, està sostenint l’Esglé-
sia». Així va sorprendre el papa 
Francesc els fidels presents a 
l’aula Pau VI per a la tradicional 
audiència general d’ahir. «Re-
cordem-ho, està molt malalt», 
va afegir. «Demano al Senyor 
que el consoli i li doni suport en 
aquest testimoni d’amor a 
l’Es glésia fins al final». 

No és la primera vegada que 
Francesc fa comentaris sobre 
l’estat de salut del Papa emè -
rit, però es tracta de la segona 
vegada en pocs dies que es re-
fereix a la qüestió, cosa que ha 
despertat preocupació, més 
encara que també l’oficina de 
premsa del Vaticà ha confir-
mat que les condicions de Be-
net s’han agreujat. 

«Confirmem que en les úl-
times hores hi ha hagut un 
agreujament a causa de l’a -
vançada edat (de Benet)», va 
informar el portaveu vaticà, 
Matteo Bruni. «La situació de 
moment està sota control, se-
guida constantment pels met-
ges», ha afegit Bruni. 

Les declaracions de Fran-
cesc arriben després que, a 
principis d’aquest mes, el Papa 
argentí expliqués que la salut 
de Benet, de 95 anys i que va 
renunciar al pontificat el 2013, 
és fràgil, però la ment encara la 
té molt lúcida. 

«El visito amb freqüència i 
surto edificat de la seva mirada 
transparent. Viu en contem-
plació... Té bon humor, està lú-
cid, molt viu, parla baixet però 
et segueix la conversa. M’ad-
mira la seva intel·ligència. És 
un gran», va dir, en entrevista 
amb el diari Abc.  

Benet «està sostenint l’Es-
glésia amb la seva bondat des 
del seu retir», va assenyalar. 
«Quan el veig, em mira amb 
aquests ulls brillants, somrient 
sempre. Parla molt baixet i no 
és fàcil entendre’l, de vegades 
ha de venir Georg Gänswein, 
que l’entén bé», va afegir, en 
una altra entrevista de fa mesos 
amb Televisa-Univisión. n

El Papa 
demana resar 
per Benet XVI 
perquè «està 
molt malalt»

RELIGIÓ 

IRENE SAVIO 
Roma

En tot just quatre dies, 23 munici-
pis catalans haurien de tenir im-
plementada una zona de baixes 
emissions (ZBE), de manera que 
els cotxes més contaminants, els 
que no disposen de l’etiqueta am-
biental de la DGT, no puguin en-
trar al nucli urbà. Això és, almenys, 
el que reclama la llei de Canvi Cli -
màtic i Transició Ecològica i con-
creta el decret aprovat dimarts en 
el Consell de Ministres, però la ve-
ritat és que l’1 de gener del 2023, 
només quatre d’aquestes ciutats 
tindran en marxa el paraigua am-
biental. Són Sant Cugat i les urbs 
que des del 2020 formen part de la 
ZBE de l’entorn de Barcelona, on 
s’inclou, a més de la capital cata-
lana, l’Hospitalet i Cornellà (i 
també Esplugues i Sant Adrià de 
Besòs, però aquestes queden fora 
de l’àmbit de la llei al tenir menys 
de 50.000 habitants). Les altres 19 
de la llista de 23 hi estan treballant, 
amb un ritme molt dispar d’exe-
cució i sense que cap ho tingui tot 
a punt de cara a diumenge.  

Filtre municipal 

La norma, per molt estatal que 
sigui, ha de passar abans pel filtre 
municipal. Les ciutats han d’a -
daptar les ZBE en les seves orde-
nances i és en aquest tràmit que 
poden establir moratòries i 
exempcions com les que va intro-
duir Barcelona per a les furgone-
tes, els vehicles de servei i el 
transport públic. El retard s’ex-
plica, a més, per la sentència del 
Tribunal Superior de Catalunya, 
que al març va anul·lar la ZBE de 
Barcelona, que continua vigent 
perquè l’ajuntament va recórrer. 
Se suposa que la nova llei estatal 
blinda les futures zones de baixes 
emissions, però aquesta sentèn-
cia va fer que molts consistoris 
congelessin el projecte. 

Tarragona es planteja co-
mençar a realitzar canvis, però no 
sancionarà d’entrada i el canvi de 
cotxe serà per ara voluntari. La 
idea és que tot estigui desplegat 
–càmeres i marc sancionador in-
clòs– a partir del 2025, tot i que 
l’any que ve ja es preveuen restric-

cions en el nucli històric. Segons 
càlculs municipals, el 34% dels 
vehicles matriculats a Tarragona 
no disposen de distintiu de la DGT, 
i en plena crisi energètica, i a les 
portes d’unes eleccions locals, 
empastifar els hàbits vinculats a la 
mobilitat és un risc que no molts 
alcaldes estan disposats a assumir. 
Pot agradar que un alcalde lluiti 
contra la crisi climàtica. Però pot 

ser que molesti una mica quan 
afecta l’economia domèstica. 

Les altres capitals de província 
també tenen els deures a mitges. 
Girona va presentar a l’abril la 
seva ZBE, limitada al Barri Vell, la 
Devesa-Güell i les zones nord de 
Sant Narcís i l’Eixample. L’alcal-
dessa Marta Marenas va concre-
tar a l’agost que el control es fa-
ria amb càmeres i va avançar que 
les restriccions serien «toves». 
«La nostra qualitat de l’aire és 
bona, així que podem començar 
de manera tranquil·la, sense ne-
cessitat d’imposar multes bru-
tals», va explicar. 

A Lleida saben que arribaran 
tard. El mateix govern municipal 
admetia al setembre que la cosa 
no estarà en marxa aquest diu-
menge, entre altres coses, perquè 
queda molt per desenvolupar i 
estan pendents d’ajudes dema-
nades a Europa. «A partir del ge-
ner la vida seguirà igual», va con-
cretar el primer tinent d’alcalde i 
responsable d’Urbanisme, Toni 
Postius. A la web municipal s’in-

forma que el projecte, que inclou 
càmeres en 10 punts de la ciutat, 
estarà a punt el 2024. 

Sabadell té clar que començarà 
a regular el centre, però hi ha més 
dubtes sobre el calendari, no hi ha 
data per començar amb les res-
triccions. Quant a la regulació, la 
idea és seguir les directrius que es 
marquin des de l’Associació de 
Municipis de l’Arc Metropolità, 
ens constituït l’octubre del 2021 en 
què també estan integrades ciu-
tats amb ZBE a la vista: Mataró, 
Granollers, Mollet, Rubí, Terrassa 
i Vilanova i la Geltrú. Segons 
aquesta entitat supramunicipal, es 
va reclamar una moratòria del de-
cret perquè hi hagués temps fins al 
2025. Sense sort. 

Vilanova, per exemple, va 
aprovar en el ple del 19 de desem-
bre seguir la proposta que marqui 
l’associació. Terrassa va fer el ma-
teix el 22 de desembre, en el qual 
es donava compte del decret mu-
nicipal relatiu a l’«establiment de 
la zona de baixes emissions el 
2023», sense concretar. n 

Les ZBE no estaran a punt el dia 
1 en el 80% de ciutats catalanes

El decret del Govern agafa els municipis amb la tasca a mitges, sense càmeres desplegades, 
sense els recursos necessaris o sense cap intenció de multar, com a mínim, fins al 2024.

MOBILITAT 

CARLOS  MÁRQUEZ  DANIEL 
Barcelona

Cartell que anuncia la zona de baixes emissions, a la Ronda Litoral de Barcelona

Manu Mitru

La sentència que 
va tombar la ZBE 
de BCN va posar 
els ajuntaments  
en guàrdia 

Només 4 localitats 
tindran preparat  
el paraigua 
ambiental quan 
comenci el 2023
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Mor als 31 anys  
el net de  
Bob Marley, el  
músic Joseph’Jo

OBITUARI

❘ MIAMI ❘ Jo Mersa Marley, net 
de la llegenda del reggae Bob 
Marley (1945-1981) i músic 
com ell, va morir a Miami 
aquest dimarts als trenta-un 
anys, van informar mitjans 
de premsa. El primer mi-
nistre de Jamaica, Andrew 
Holness, va escriure a les 
xarxes socials un missatge 
de condolença per la defun-
ció de Joseph Mersa Marley 
en què desitja que trobi “la 
pau eterna”. 

Per ara no es va informar 
oficialment de la causa de la 
mort del jove, fill de Stephen 
Marley, un dels onze fills de 
la llegenda del reggae, però, 
segons l’emissora WZPP Ra-
dio, va ser a conseqüència 
d’un atac d’asma.

Naix Obilum Art, 
plataforma 
espanyola  
d’art digital

ART

❘ MADRID ❘ L’empresa de tecno-
logia blockchain ioBuilders 
ha anunciat el llançament 
d’Obilum Art, primera pla-
taforma espanyola d’art di-
gital, que naix amb l’objectiu 
d’amplificar l’abast dels ar-
tistes a través de la comer-
cialització de NFT (Tokens 
No Fungibles) sostenibles i 
respectuosos amb el medi 
ambient. 

Aquest canal d’art digital, 
pioner a Espanya, s’associa 
amb artistes, galeries i ins-
titucions per oferir art digi-
tal contrastat. Obilum Art 
pretén vendre obres d’artis-
tes contrastats per un valor 
de 5 milions d’euros en els 
pròxims tres anys.

El papa Francesc demana oracions per 
a Benet XVI, que “està molt malalt”
El Vaticà confirma un “agreujament” de les condicions de salut del papa emèrit

Imatge d’arxiu dels dos pontífexs.

EFE

AGÈNCIES
❘  CIUTAT DEL VATICÀ ❘  El papa va 
demanar ahir resar per Benet 
XVI, de noranta-cinc anys, que 
es troba amb unes condicions 
de salut extremament febles, i 
va apuntar que “està molt ma-
lalt”. Francesc va demanar així 
una “oració especial” pel pa-
pa emèrit “que en silenci sosté 
l’Església”. “Està molt malalt. 
Demanem a Déu que el consoli 
i el sostingui en el seu testimoni 
d’amor a l’església fins al final”, 
va assenyalar el pontífex du-
rant l’audiència general d’aquest 
dimecres.

El director de l’oficina de 
premsa del Vaticà, Matteo Bru-
ni, va confirmar posteriorment 
un “agreujament” de les con-
dicions de salut de Benet XVI, 
si bé de moment no ha estat 
traslladat a cap hospital i el seu 
estat està “sota control” mèdic 
continu. “Durant les últimes 
hores s’ha verificat un agreu-
jament a causa de la seua avan-
çada edat. La situació en aquest 
moment està sota control, atès 

ESGLÉSIA PAPA EMÈRIT

constantment pels metges”, va 
explicar Bruni en l’escarida no-
ta de premsa. Francesc va anar 
ahir a visitar-lo al convent Ma-
ter Ecclesiae, situat als jardins 
del Vaticà. Poc després, va tui-
tejar: “#PreguemJunts pel pa-
pa emèrit Benet XVI, que en el 
silenci continua resant per l’Es-

glésia. Demanem al Senyor que 
el consoli i el sostingui en aquest 
testimoni d’amor a l’Església, 
fins al final.” 

A aquest missatge, s’hi van 
unir cardenals, fidels i mitjans 
catòlics demanant una oració 
pel papa emèrit. Encara que 
té 95 anys i ha reduït al mínim 

l’agenda pública, Benet XVI 
continua rebent visites. El dia 
27 d’agost es va reunir, com és el 
seu costum, amb els nous carde-
nals creats per Francesc al final 
del consistori. Tanmateix, el seu 
estat de salut no li va permetre 
parlar amb ells. 

Segons el seu entorn, malgrat 
les xacres naturals lligades a 
l’avançada edat, ha conservat 
la plena lucidesa intel·lectual. 
Tanmateix, durant els últims 
dos anys el seu estat de salut ha 
empitjorat dràsticament. A ban-
da dels problemes per articular 
paraules, no pot desplaçar-se 
amb autonomia i necessita en 
tot moment una cadira de rodes. 

Fa diversos anys que el papa 
emèrit no participa en esdeveni-
ments públics i no hi ha imatges 
de vídeo recents, però la Fun-
dació Vaticana Joseph Ratzin-
ger-Benet XVI acostuma a pu-
blicar fotos de les poques visites 
que rep. La seua longevitat com 
a papa emèrit, més de nou anys 
i mig, ha superat la durada del 
seu pontificat.

AGÈNCIES
❘ MADRID ❘ El Butlletí Oficial de 
l’Estat (BOE) publica aquest di-
mecres el reial decret d’Envasos 
i Residus d’Envasos que, entre 
altres accions, busca impulsar 
l’ús de l’aigua potable no en-
vasada en espais públics, res-
taurants, concerts o partits per 
reduir la utilització de botelles 
de plàstic d’un sol ús. 

La norma busca reduir la 
quantitat i l’impacte dels residus 

d’envasos en el medi ambient 
amb accions per reduir-ne el 
pes un 13% el 2025 i un 15 per 
cent el 2030, respecte al 2010; 
o que tots els envasos posats 
al mercat siguin reciclables el 
2030 i, sempre que sigui possi-
ble, reutilitzables. 

La meta, reduir un 20 per 
cent el 2030 el nombre de bo-
telles per a begudes de plàstic 
d’un sol ús comercialitzades res-
pecte al 2022. En aquesta línia, 

el reial decret recull que els or-
ganismes públics fomentaran 
el consum d’aigua potable a les 
seues dependències mitjançant 

fonts o l’ús d’envasos reutilitza-
bles, sense perjudici que als cen-
tres sanitaris es pugui vendre en 
envasos d’un sol ús. 

Els establiments d’hostale-
ria i restauració oferiran “sem-
pre” als clients la possibilitat de 
consumir aigua no envasada de 
manera gratuïta, de forma com-
plementària a la seua oferta de 
begudes. L’1 de juliol del 2023 
es vetaran els vasos d’un sol ús 
en esdeveniments.

Fre a l’aigua envasada en espais públics i hostaleria
CONSUM NORMATIVA

1 DE JULIOL DEL 2023

A partir de l’1 de juliol, en 
actes festius, culturals o 
esportius s’implantaran 
alternatives de venda

També en esdeveniments i partits per reduir l’ús de botelles de plàstic d’un sol ús
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El Papa demana “una oració especial per
Benet XVI” que està molt malalt | Catalunya
Religió
VATICAN NEWS“Voldria demanar a tots una oració especial, pel papa emèrit Benet, que en
silenci està sostenint a l'Església. Recordeu-lo, està molt malalt, demanant al Senyor que el
consoli, i el sostingui en aquest testimoniatge d'amor a l'Església, fins al final”. Aquesta ha estat
la petició del Papa Francesc al final de l'audiència general d'aquest dimecres, 28 de desembre,
en dirigir-se en les seves salutacions als pelegrins de llengua italiana, congregats a l'Aula Pau
VI del Vaticà. Paraules, les del Papa Francesc, que deixen entreveure el delicat estat de salut
del seu predecessor.

Una vida dedicada a l'oració, la música, l'estudi i la lectura

Des del portal Vatican News recorden que, el passat 16 d'abril, Joseph Ratzinger va fer 95 anys
i el febre del 2013, alguns mesos després de la seva dimissió, es va traslladar al monestir Mater
Ecclesiae, als Jardins Vaticans, on viu actualment. En tot aquest període ha estat assistit per les
consagrades de l'Associació Memores Domini i el seu secretari personal, Georg Gänswein, que
al llarg dels anys sempre ha parlat d'una vida dedicada a l'oració, la música, l'estudi i la lectura.

Proximitat i cortesia amb Benet XVI

En nombroses ocasions, el Papa Francesc ha parlat del vincle amb el seu predecessor, al qual
va anomenar "pare" i "germà" en el Ángelus del 29 de juny de 2021, en el 70è aniversari
d'ordenació sacerdotal de Ratzinger. Així mateix, des de l'inici del seu pontificat, el Papa
Francesc va iniciar la "tradició" de trobar-se amb el Papa emèrit. Començant per la primera visita
històrica del Papa acabat d'escollir, va arribar en helicòpter a la residència de Castel Gandolfo,
on Benet va romandre unes setmanes abans de traslladar-se al monestir Mater Ecclasiae al
Vaticà. En les vigílies de les vacances de Nadal o Pasqua, o quan hi ha consistoris amb els
nous cardenals, el Papa Francesc mai ha volgut perdre's el gest de proximitat i cortesia d'assistir
al monestir vaticà per a saludar-lo i expressar-li els seus millors desitjos.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-demana-oracio-especial-benet-xvi-esta-molt
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-12/papa-francisco-audiencia-general-oracion-benedicto-xvi-enfermo.html
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El papa Francisco pidió ayer una
oración por el pontífice emérito,
Benedicto XVI, durante la au-
diencia de los miércoles, que ha
despertado la inquietud sobre la
salud de su predecesor. “Querría
pediros a todos vosotros una ora-
ción especial para el papa eméri-
to Benedicto XVI, que en silencio
está sosteniendo la Iglesia: recor-
dadlo, está muy enfermo, pedi-
mos al Señor que lo consuele y
lo sostenga en este testimonio
de amor a la Iglesia hasta el fi-
nal”, señaló el actual Pontífice.

El alemán Joseph Ratzinger,
de 95 años, renunció al cargo en
febrero de 2013 y desde enton-
ces vive en el convento Mater
Ecclesiae, en el interior de la
Ciudad del Vaticano. Sus condi-
ciones de salud se han manteni-
do estables en los últimos me-
ses, pero su fragilidad y su avan-
zada edad invitan a pensar que
las palabras de Francisco res-
ponden a un agravamiento de
su estado.

Fuentes vaticanas confirma-
ron a este diario el deterioro
“progresivo y relacionado con

su edad” de Benedicto XVI. El
director de la Oficina de Prensa
del Vaticano, Matteo Bruni, alu-
dió también en una breve nota
al agravamiento del estado de
salud de Ratzinger, de la que ha
dicho que, por el momento, está
controlada. “Respecto a las con-
diciones de salud del papa emé-
rito, para quien el papa Francis-
co ha pedido una oración al final
de la audiencia general de esta
mañana, puedo confirmar que
en las últimas horas se ha produ-
cido un agravamiento debido a
su avanzada edad. Por el mo-
mento, la situación está bajo
control, bajo seguimiento cons-
tante de los médicos”, recalcó
Bruni. Y añadió: “Al término de
la audiencia general, el papa
Francisco se ha desplazado al
monasterio Mater Ecclesiae pa-
ra visitar a Benedicto XVI. Nos
unimos a él en la oración por el
papa emérito”.

La única enfermedad conoci-
da de Benedicto XVI es una erup-
ción cutánea facial, que afecta a
la mitad derecha de su rostro, y
es “muy dolorosa”, segúnmonse-
ñor Georg Gänswein, su secreta-
rio particular. Esta enfermedad,
que “produce dolores que no de-
searía a mi peor enemigo”, en

palabras de este religioso, no es
mortal. A pesar de su fragilidad
física y su avanzada edad, el pa-
pa emérito, autor de un cente-
nar de obras, conserva todas sus
facultades intelectuales.

La última aparición oficial de
Benedicto XVI fue el pasado 27
de agosto, cuando el papa Fran-
cisco fue hasta su residencia pa-
ra presentarle a los nuevos car-
denales que acababa de nom-
brar en un gran consistorio. En
una de sus últimas fotografías,
tomada el 1 de diciembre, cuan-
do se reunió con los ganadores

de un premio de teología que lle-
va su nombre, Benedicto XVI
mostraba una apariencia extre-
madamente frágil. El paso al la-
do que realizó Ratzinger en
2013 fue un hecho histórico en
la Iglesia para el que no había
un protocolo ni leyes que lo regu-
lasen. Pero la convivencia entre
ambos papas desde entonces ha
sido muy buena.

Esa decisión del primer papa
alemán en la historia moderna
abrió la vía, inédita en 700 años,
de que un pontífice renunciase a
su cargo por enfermedad. Su su-
cesor, Francisco, que tiene ya 85
años, ha declarado no descartar
esa posibilidad. En un libro pu-
blicado en 2016, Benedicto XVI
atribuía a sus declinantes fuer-
zas su revolucionaria renuncia y
no a los escándalos en los que se
vio envuelto durante su breve
pontificado de ocho años. Los
episodios más graves fueron los
casos de pedofilia en el seno de
la Iglesia católica.

Estos casos persiguieron a Ra-
tzinger incluso años después de
haber renunciado. El último de
los escándalos se conoció el pa-
sado 20 de enero, cuando la ar-
chidiócesis de Múnich y Frisin-
ga hizo público un contundente
informe de 1.700 páginas que re-
copilaba pruebas de 497 casos
de abusos cometidos entre 1945
y 2019 por al menos 235 perpe-
tradores, entre ellos 173 sacer-
dotes. Los investigadores acusa-
ron al papa emérito de haber te-
nido conocimiento y no haber
actuado en cuatro de esos casos
mientras era arzobispo de esa
archidiócesis, entre 1977 y 1982,
algo que él negó categóricamen-
te en una carta en la que tam-
bién pedía perdón a las víctimas
de abusos sexuales en la Iglesia,
por los que dijo sentir “profunda
vergüenza y dolor”.

Joseph Ratzinger enseñó teo-
logía durante 25 años en univer-
sidades alemanas, antes de ser
nombrado arzobispo de Mú-
nich, convertirse durante otro
cuarto de siglo en el estricto
guardián del dogma de la Iglesia
en Roma y, finalmente, ser papa
durante ocho años (2005-2013),
antes de convertirse en un insóli-
to pontífice “jubilado”.

Durante sus años al frente de
la Iglesia, Ratzinger fue conside-
rado un papa conservador, en es-
pecial en asuntos como el abor-
to, la homosexualidad o la euta-
nasia.

El Papa pide
una oración por
Benedicto XVI, que
está “muy enfermo”
El Vaticano reconoce el empeoramiento
de la salud del pontífice emérito

El papa Francisco saludaba el 27 de agosto a Benedicto XVI en el Vaticano, en una imagen de su gabinete de prensa.

D. VERDÚ / L. PACHO, Roma
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Ratzinger, de 95
años, renunció
al papado en
febrero de 2013

Francisco se
desplazó al
convento donde
reside su predecesor
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VICTORIA ISABEL CARDIEL 
CIUDAD DEL VATICANO 

L
as alarmas sobre el estado de 
salud de Benedicto XVI de 95 
años saltaron a primera hora 
de ayer por la mañana. Fue el 

Papa Francisco, quien tras la cateque-
sis pública de los miércoles celebrada 
en el aula Pablo VI del Vaticano, des-
pertó la inquietud general al pedir una 
«oración especial» por su antecesor y 
avisó de que estaba «muy enfermo». 

«Querría pediros a todos vosotros 
una oración especial para el Papa emé-
rito Benedicto XVI, que en silencio está 
sosteniendo la Iglesia: recordadlo, está 
muy enfermo, pedimos al Señor que 
lo consuele y lo sostenga en este tes-
timonio de amor a la Iglesia hasta el 
final», señaló con rostro compungido 
tras levantar la mirada de las hojas 
que tenía preparadas. 

Sus palabras generaron una ola de 
preocupación que fue confirmada poco 
después por la oficina de prensa del 
Vaticano. En un escueto comunicado, 
su director, Matteo Bruni, constató el 
deterioro progresivo de sus condicio-
nes físicas y lo atribuyó a la longevi-
dad de Joseph Ratzinger. «Respecto a 
las condiciones de salud del Papa emé-
rito, para quien Francisco ha pedido 
una oración al final de la audiencia ge-
neral de esta mañana [miércoles], pue-
do confirmar que en las últimas horas 
se ha producido un agravamiento de-
bido a su avanzada edad. Por el mo-
mento, la situación está bajo control, 
bajo seguimiento constante de los mé-
dicos», recalcó Bruni que ha tenido 
que regresar de urgencia de sus vaca-
ciones navideñas. 

Continúa en el monasterio 
Benedicto XVI no fue trasladado a nin-
gún hospital y permanece en el mo-
nasterio Mater Ecclesiae, situado en 
los placenteros jardines del Vaticano. 
En esa fortaleza protegida y herméti-
ca se instaló en mayo de 2003 tras un 
breve período en el Palacio Apostóli-
co de Castelgandolfo, la residencia ve-
raniega de los Papas situada a las afue-
ras de Roma y hoy convertida en mu-
seo. Al no haberse movido de allí, todo 
hace pensar que su situación es esta-
ble y está controlada a pesar de la gra-
vedad.  

Hasta allí se desplazó Francisco ayer 
nada más terminar la audiencia gene-
ral para visitarle, en un gesto de cer-
canía fraterna que repite con frecuen-
cia. Han sido muchos los intentos de 
una parte de la Curia romana por ins-
trumentalizar la figura de Benedicto 
XVI para atacar a su sucesor, pero am-
bos mantienen una relación de respe-
to y afecto mutuo. En su reciente en-
trevista con este periódico, Francisco 

lo calificó de «santo», alabando su «alta 
vida espiritual». «Salgo edificado de 
su mirada transparente. Vive en con-
templación… Tiene buen humor, está 
lúcido, muy vivo, habla bajito pero te 
sigue la conversación. Me admira su 
inteligencia. Es un grande», reveló. 

Aunque el Papa emérito conserva 
intacta la lucidez intelectual que ca-
racterizó su pontificado, sus fuerzas 
se han ido apagando poco a poco, como 
ha explicado en varias declaraciones 
su secretario personal, Georg Gäns-
wein, quien ha permanecido a su lado 
todos estos años. Prueba de su rela-
ción de afecto es que, a mediados de 
junio, mientras glosaba su figura y ex-
plicaba de qué manera afrontaba el 
Papa alemán esta última etapa de su 
vida, en un encuentro de la Fundación 
Joseph Ratzinger en Múnich, se con-
movió hasta las lágrimas durante un 
discurso en esta ciudad. En esa oca-
sión explicó, por ejemplo, que vivió la 
misión de ser pontífice no sólo como 
una carga sino también como una ale-
gría del alma, «y ha conservado esta 
alegría del alma, más allá de todas las 
dificultades y decepciones. Es como 

una luz que le acompaña interiormen-
te».  

También señaló que, aunque «los 
últimos años han minado sus fuerzas, 
mantiene intacto ese sentido del hu-
mor» y afronta el día a día con humil-
de serenidad. «Estaba feliz como un 
niño cuando le informaron de la cere-
monia de hoy. Y me pidió que envíe de 
su parte un cálido saludo y bendicio-
nes a todos», añadió. 

La familia de Benedicto 
Un compañero leal que –junto con el 
grupo de laicas consagradas que lo 
asisten en sus actividades cotidianas- 
se han convertido en su familia en es-
tos últimos momentos. Ellos fueron 
su burbuja durante la pandemia.  

La salud de Benedicto XVI se con-
virtió en un motivo de preocupación 
cuando sorprendió al mundo al anun-
ciar en febrero de 2013 que abandona-
ba el liderazgo de la Iglesia católica 
porque no se sentía con fuerzas sufi-
cientes para continuar en el cargo. Una 
situación anómala, que no se produ-
cía desde 1415, cuando Gregorio XII 
dio un paso al lado tras la huella de Ce-

lestino V, el primer obispo de Roma 
que abandonó la sede petrina en 1294. 

Sin embargo, más allá de los natu-
rales achaques de un anciano que el 
27 de abril cumplirá 96 años, la única 
enfermedad que se le conoce es una 
infección que le afecta a la mitad de-
recha de su rostro. Se trata de un her-
pes zóster, que además de ser muy do-
loroso, provoca fiebre, según reveló el 
periodista alemán Peter Seewald, quien 
está considerado su biógrafo, al dia-
rio alemán ‘Passauer Neue Presse’ tras 
visitarlo en 2020.  

Los médicos le trataron esta erup-
ción cutánea, que también compro-
metió sus ganglios linfáticos, con una 
buena dosis de antibióticos. Desde que 
renunció al pontificado, hace ahora 
nueve años y medio, Benedicto XVI 
–que por los problemas que arrastra 

La salud de Benedicto empeora
∑ Las alarmas saltaron ayer cuando el Papa Francisco pidió una «oración 

especial» por su antecesor y anunció que estaba «muy enfermo»  

Tras la confirmación del 
Vaticano del agravamiento de 
la salud del emérito han sido 
numerosos los obispos que se 
unieron en oración. El presi-
dente de la Conferencia 
Episcopal Alemana y obispo de 
Limburgo, Georg Bätzing, 
invitó «a los fieles de Alema-
nia» a rezar por Benedicto XVI 
y publicó una oración pidiendo 
que Dios asista al Papa emérito 
«en su enfermedad y debili-
dad». También el arzobispo de 
Múnich, Reinhard Marx, siguió 
sus pasos. «Si Francisco nos 
dice que debemos unirnos en la 
oración, hoy lo haremos de 
manera especial con los 
jóvenes cristianos», señaló.  
En España, el cardenal Carlos 
Osoro, arzobispo de Madrid  
señaló en sus redes que 
implora al Señor que «en estos 
momentos de enfermedad» 
sostenga a Benedicto XVI «en 
ese ‘sí’ que te dijo y ha mante-
nido siempre, haciéndose el 
primer servidor de tu Iglesia». 
El cardenal Juan José Omella, 
presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, usó las 
palabras del Papa y también 
pidió rezar por él. 

Obispos de todo  el 
mundo se unen en 
oración 

La única enfermedad que se 
le conoce es una infección 
que le afecta a la mitad 
derecha de su rostro. Se 
trata de un herpes zóster
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La Iglesia, en vilo ante la 
agonía de Benedicto XVI

► El Papa Francisco pide rezar por el emérito, de 95 años, cuyas condiciones de 
salud son extremadamente débiles: «Está muy enfermo», desveló el Pontífi ce 

José Beltrán. MADRID

E
l estado de salud de 
Benedicto XVI se ha 
agravado en las últi-
mas horas. Así lo ver-
balizaba ayer por la 

mañana el propio Papa Francisco, 

avance de la edad. La situación por 
el momento sigue bajo control, se-
guida constantemente por los mé-
dicos», explicó el director de la 
Ofi cina de Prensa de la Santa Sede, 
Matteo Bruni, a los periodistas que 
se encontraban presentes.

«Al fi nal de la audiencia general, 
el Papa Francisco se dirigió al mo-

en el transcurso de la audiencia 
general de los miércoles, que pre-
sidió en el aula Pablo VI. El Pontífi -
ce argentino instó a los peregrinos 
presentes en el auditorio a que re-
zaran por Joseph Ratzinger, de 95 
años, porque «está muy enfermo». 
«Quiero pediros a todos vosotros 
una oración especial por el Papa 

emérito que, en el silencio, está sos-
teniendo a la Iglesia», apuntó Jorge 
Mario Bergoglio de forma improvi-
sada sobre su predecesor, enco-
mendándolo «al Señor para que lo 
consuele y lo sostenga en este tes-
timonio de amor a la Iglesia hasta 
el fi nal». 

El mensaje de Francisco fue aco-

El Papa Francisco junto a su antecesor, Benedicto XVI, durante uno de sus encuentros en 2017

gido por los fi eles con un caluroso 
aplauso.

«En cuanto a las condiciones de 
salud del Papa emérito, por quien 
el Papa Francisco pidió oración al 
fi nal de la audiencia general de esta 
mañana –por ayer–, puedo confi r-
mar que en las últimas horas se ha 
producido un agravamiento por el 



Mitjà: La Razón

Publicat: 29/12/2022

Edició: Catalunya

Secció: SOCIEDAD Sociedad

Audiència: 15.000 Lectores

Difusió: 65.098 Ejemplares

Valor: 32.213€

SOCIEDAD 31LA RAZÓN  •  Jueves. 29 de diciembre de 2022

nasterio Mater Ecclesiae para visi-
tar a Benedicto XVI. Nos unimos a 
él en oración por el Papa Emérito», 
añadió Bruni ante la cascada de 
reacciones que produjeron las pa-
labras de Francisco.

«Ya no tengo fuerzas»
En una decisión histórica en el seno 
De la Iglesia católica, Benedicto 
XVI decidió dimitir como pontífi ce 
hace casi diez años. «Ya no tengo 
fuerzas», argumentó en febrero de 
2013, en una alocución que desper-
tó todo tipo de suspicacias, no solo 
sobre su debilidad física, sino tam-
bién por la fragilidad para afrontar 
alguno de los desafíos más impor-
tantes a los que ha tenido que en-
frentarse su sucesor como la lacra 
de los abusos sexuales y las corrup-
telas económicas de la Curia. 

Desde aquel momento, el Papa 
emérito se retiró a vivir al monas-

AP

terio Mater Ecclesiae, un edifi cio 
dentro del Vaticano a pocos metros 
de la Casa de Santa Marta, la resi-
dencia de Francisco.

Lo cierto es que la relación entre 
ambos en esta década ha sido fl ui-
da. Y si en un primer momento 
Ratzinger participó en algunas ce-
lebraciones invitado por Bergoglio, 
su deterioro físico fue reduciendo 
sus apariciones. Entre las más sig-
nificativas, destaca su participa-
ción en la canonización de Juan 
Pablo II y Juan XXIII en abril de 
2014, cuando dos Papas presidie-
ron la subida a los altares de otros 
dos Papas.

«Para mí no faltan los momentos 
de encuentro personal, fraterno y 
afectuoso con el Papa emérito. Pero 
esta ocasión es importante para 
reafi rmar que la contribución de su 
obra teológica y, en general, de su 
pensamiento sigue siendo fecunda 

y activa», apuntaba el actual Papa 
este 9 de diciembre, durante la ce-
remonia de entrega del Premio 
Ratzinger 2022, concedido al sacer-
dote Michel Fédou.

Eso sí, en este tiempo no ha de-
jado de recibir visitas de amigos y 
colaboradores, conceder algunas 
entrevistas y escribir artículos teo-
lógicos. Es más, según su entorno, 
a pesar de los achaques naturales 
ligados a su avanzada edad, ha con-
servado la plena lucidez intelec-
tual, pese al empeoramiento drás-
tico de su salud en los últimos dos 
años. Además de los problemas 
para articular palabras, no puede 
desplazarse con autonomía y pre-
cisa de una silla de ruedas. 

 La última imagen de Benedicto 
XVI data del pasado 9 de noviembre 
y corresponde a un paseo en su silla 
de ruedas por los jardines vaticanos, 
acompañado de dos religiosas y del 

cardenal germano Gerhard Müller, 
prefecto emérito de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe.

El escrito más reciente de Ratzin-
ger data del 21 de octubre y se trata 
de una carta al presidente de la Uni-
versidad estadounidense de Steu-
benville, con motivo de los 60 años 
del inicio del Concilio Vaticano II. 
«No solo fue útil, sino necesario», 
subrayaba el Papa emérito, que 
reconocía que «amenazó primero 
con desestabilizar y sacudir a la 
Iglesia más que con darle nueva 
claridad a su misión». 

Sin embargo, en lo que podría 
identifi carse como un respaldo a 
las reformas de Francisco, reivindi-
có que hoy por hoy «está emergien-
do lentamente la fuerza positiva del 
Concilio» con la conciencia de la 
«necesidad de reformular la cues-
tión de la naturaleza y la misión de 
la Iglesia».

La última imagen     

de Benedicto XVI es 

del 9 de noviembre 

durante un paseo en 

los jardines vaticanos

Según su entorno, a 

pesar de los achaques 

de la edad ha 

conservado la plena 

lucidez intelectual

Vigilia de oración de Norte a 
Sur por «la prueba más dura»

Diferentes miembros de la Iglesia,  
desde cardenales y obispos hasta 
los fi eles, así como numerosos me-
dios católicos lanzaron una oración 
por Benedicto XVI ante el agrava-
miento de su salud. «En este mo-
mento de sufrimiento y prueba, 
nos aferramos al Papa emérito. 
Aseguramos el recuerdo en la ora-
ción en nuestras Iglesias, en la con-
ciencia, como él mismo tuvo que 
recordarnos, que por muy duras 
que sean las pruebas, difíciles los 
problemas, pesado el sufrimiento, 
nunca caeremos de las manos de 
Dios, esas manos que nos han crea-
do, nos apoyan y nos acompañan 
en el camino de la existencia, guia-
das por un amor infi nito y fi el», rezó 
Matteo Zuppi, arzobispo de Bolo-
nia y presidente de la Conferencia 
Episcopal Italiana.

Desde España, el cardenal arzo-
bispo de Madrid, Carlos Osoro, 
apuntó a través de Twitter: «Señor, 
en estos momentos de enferme-
dad, sostén al Papa emérito Bene-
dicto XVI en ese ‘‘sí’’ que te dijo y ha 
mantenido siempre, haciéndose el 
primer servidor de tu Iglesia». «En 

estos tiempos difíciles y graves, 
unámonos en ferviente oración por 
nuestro querido Papa emérito», 
agregaba minutos después el pre-
fecto emérito de la Congregación 
para el Culto Divino y Disciplina de 
los Sacramentos, Robert Sarah.

«Luz en las horas oscuras»
Por su parte, el presidente de la 
Conferencia Episcopal Alemana 
(DBK), el obispo de Limburgo 
Georg Bätzing, se unió a la llamada 
a la oración del Papa Francisco: 
«Mis pensamientos están con el 
Papa Emérito. Hago un llamado a 
los fieles en Alemania para que 
oren por Benedicto XVI. Jesús, 
nuestro Salvador y Redentor, cuyo 
nacimiento celebramos en estos 
días. Te pedimos por nuestro Papa: 
Ayúdalo en su enfermedad y debi-
lidad», oró. 

«Deja que experimente tu recon-
fortante cercanía. Llévala, fortalé-
cela y muéstrate a ella como una 
luz en las horas oscuras que da es-
peranza. Dirígete a él en tu bondad 
y fi lantropía. Y como tú mismo has 
hablado con gran confianza, así 
también oremos nosotros: Dios, 
hágase tu voluntad», continuó el 
obispo alemán.

También desde el Ejecutivo ale-
mán quisieron enviar unas pala-
bras de aliento al Papa emérito. 
«Los pensamientos del Gobierno 
están con Benedicto XVI, el llama-
do Papa alemán», expresaron ayer 
fuentes del Gobierno del canciller 
Olaf Scholz,  tras comunicar el Va-

J. Beltrán. MADRID

►Cardenales, fi eles 
y obispos rezan por 
el emérito: «Señor, 
ayúdalo en su 
debilidad»

ticano el agravamiento de la salud 
del Papa emérito.

«Seguimos las informaciones 
sobre su estado de salud y confi a-
mos en su recuperación», afi rmó la 
viceportavoz del Ejecutivo, Chris-
tiane Hoff mann, preguntada por 
esa cuestión en una comparecen-
cia de rutina ante los medios de 
comunicación.

El Papa emérito es «el llamado 
papa alemán», recordó la portavoz, 
respecto a Joseph Ratzinger, nacido 
en abril de 1927 en la localidad 
bávara de Markt am Inn. Además 
fue arzobispo de Múnich y Freising, 
antes de convertirse en prefecto de 
la Congregación de la Doctrina de 
la Fe (el antiguo Santo Ofi cio), en 
2018.

También los medios religiosos 
quisieron formar parte de esta ora-
ción que recorrió cada parte del 
planeta. Desde «Vatican News» 
(uno de los medios oficiales del 
Vaticano) emitieron a través de las 
redes sociales una oración por Be-
nedicto XVI, de 95 años. «Escucha 
nuestra oración por tu siervo enfer-
mo Benedicto XVI, por quien im-
ploramos el auxilio de tu tierna 
misericordia».

Entre los fi eles destacó el emoti-
vo mensaje de Antonio Arellano, el 
zapatero de Benedicto XVI: «Era un 
cliente como todos los demás», ex-
plicó a Efe. Cuando acudió a su 
negocio recordó que fue un mo-
mento «muy grande». «Deseo que 
nuestro Santo Padre pueda sanar», 
afi rmó.
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n L'Ajuntament de Cardona ha 
aconseguit, a través de les subven-
cions dels fons europeus Next Ge-
neration, més de mig milió d'eu-
ros per sufragar instal·lacions de 
generació d'energia per a diversos 
equipaments del municipi.  

En concret, l’Ajuntament dis-
posarà per una banda d'un total 
de 346.765 euros per a la instal·la-
ció de dues calderes de biomassa 
al pavelló municipal d’esports i la 
zona esportiva i per a l’escola pú-
blica Joan de Palà. Per altra ban-
da, podrà tirar endavant tres ins-
tal·lacions de plaques solars, per 
un valor de 180.036 euros, que ge-
neraran energia i consum per 
abastar sis equipaments munici-
pals: l’escola Patrocini, el teatre 
Els Catòlics, l’edifici de l'ajunta-
ment, la biblioteca, el Parc Cultu-
ral de la Muntanya de Sal i el camp 
de futbol. 

El paquet de subvencions tam-

bé inclou la renovació i el canvi de 
l’enllumenat en aquesta última 
instal·lació, que suma 25.000 eu-
ros més. 

En total, es tracta de 551.000 
euros en projectes que beneficia-
ran la població, a través dels equi-
paments municipals esmentats, 
amb fonts d’energia renovables, 
menys contaminants i que dismi-
nueixen la dependència dels 
combustibles fòssils i que redui-
ran la despesa econòmica i 
d’energia dels principals equipa-
ments municipals. 

L’alcalde de Cardona, Ferran 
Estruch, ha celebrat aquest pa-
quet d'ajudes i ha destacat que «va 
en la línia dels eixos del govern 
municipal». Tot plegat, afegeix, 
«demostra l’esforç del govern a 
buscar ajudes que inverteixin en 
l’eficiència energètica i redueixi 
els costos econòmics de l’Ajunta-
ment». En aquest sentit, diu que 
«treballem per un poble energèti-
cament més sostenible i per redu-
ir, així, la despesa de tots els car-
donins», ha subratllat el batlle car-
doní.

u Els diners es destinaran     
a millorar la generació 
d’energia de vuit 
equipaments de la població

Cardona rep més de mig milió per 
a projectes d’eficiència energètica

El pavelló tindrà dues calderes de biomassa ARXIU/D.B.

REDACCIÓ. CARDONA

n Montserrat s’endinsarà a partir 
de dilluns, 2 de gener, en la terce-
ra i última fase de les obres de con-
dicionament del subsòl de les pla-
ces de Santa Maria, on hi ha res-
tes del passat medieval del Mo-
nestir, i que permetran ampliar el 
recorregut del Museu. Per això, tot 
l’espai museístic romandrà tancat 
mentre durin els treballs, des de 
dilluns mateix i fins al 28 de febrer. 
Tanmateix, fins al dia 1, encara es 
pot visitar l’exposició permanent 
entre les 10 del matí i 3/4 de 6 de 
la tarda. 

La intervenció que ara es farà 
forma part ja dels acabats de l’am-
pliació del Museu com a darrera 
fase d’un procés que ha de culmi-
nar aquest 2023 i que vol posar en 
valor les restes trobades sota les 
places. Són unes obres finançades 
per la Diputació de Barcelona 

amb un import d’1.149.914 euros, 
a través d’un conveni que es va 
acordar arran d’una trobada el ju-
liol de l'any passat al Monestir en-
tre la presidenta de la Diputació, 
Núria Marín, i l'aleshores el Pare 
Abat Josep Maria Soler. Fruit 
d’aquest acord, ja s’han comple-
tat els treballs previs de redacció 
del projecte, que es van fer el 2021, 
i altres actuacions de cara a l’am-
pliació que s’han anat fent en-
guany.  

Ara, de cara al 2023, les obres ja 
se centraran en els acabats, amb 
una primera intervenció que ser-
virà per obrir la porta d’accés al 
nou espai ampliat (que de mo-
ment encara no es museïtzarà), 
«amb una reordenació i una reor-
ganització» de tot aquest entorn 
que obliga a mantenir tancat el 
Museu durant unes setmanes, se-
gons han explicat fonts de l’Aba-
dia. Igualment, durant aquest 
temps d’obres també s’aprofitarà 
per renovar la distribució de la cli-
matització de totes les sales de 
l’exposició permanent.  

Un cop fet tot això, el Museu 
tornarà a obrir portes al públic, 
però encara s’haurà de continuar 
treballant en el nou espai, que 
s’haurà de museïtzar i acabar-lo 
de condicionar per a les futures vi-
sites. Això serà al llarg del 2023, si 
bé encara no s’ha previst cap data 
concreta de cara a la seva obertu-

ra amb tot el contingut ampliat. 
Amb aquests treballs es garan-

teix la preservació i la museïtza-
ció del subsòl de les places on, en-
tre altres elements, s’hi conserven 
murs de pedra o arrencades d’arcs 
i voltes del passat medieval del 
Monestir. És un espai d’uns 1.000 
metres quadrats que, un cop con-
dicionat, s’incorporarà al recorre-
gut del Museu. 

Les obres que ara s’afronten i 
que com a molt tard hauran d’es-
tar enllestides el desembre de 
l’any vinent, s’afegiran a altres in-
tervencions fetes en l’última dè-
cada a l’entorn del Monestir i en 
col·laboració amb la Diputació, 
com la restauració de l’atri de la 
Basílica de Santa Maria i el claus-
tre romànic del Monestir, l’any 
2019; l’ampliació de l’arxiu i la re-
habilitació del campanar, el 2015; 
la restauració del Monestir de 
Santa Cecília per acollir l’Espai 
d’Art Sean Scully, el 2013; o la re-
habilitació de l’hostatgeria del 
Monestir, el 2011.

Montserrat afronta una nova 
intervenció sota la plaça amb 
què ampliarà la museïtzació
u Les obres, que començaran dilluns que ve, se centraran en l’accés al 
nou espai del Museu, i obligaran a tancar-lo al públic fins al 28 de febrer
JORDI ESCUDÉ VILA. MONTSERRAT

Visita de la Diputació al nou espai, l’estiu de l’any passat ARXIU/DIBA

Les obres que ara 
comencen se centraran 
en la fase dels acabats, 
que s’haurà d’haver 
enllestit abans d’un any

L’Ajuntament de Moià ha finalitzat els treballs de neteja i millora de l’àmbit 
del Torrent de Santa Magdalena, al polígon industrial Sot d’Aluies. En con-
cret, s’ha fet una desbrossada de la llera, s’han retirat restes d’esllavissa-
des, i s’han consolidat els talussos amb la plantació d’espècies autòctones.

Moià renta la cara al torrent de Santa Magdalena
AJUNTAMENT DE MOIÀ

Sant Vicenç
de Castellet

ES TRASPASSA
COMERÇ DE ROBA
EN PLE RENDIMENT

PER JUBILACIÓ

699 09 91 0125.000 €
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El pessebre monumental d'enguany podria viatjar a Montserrat pel
cicle nadalenc de l'any vinent - Regió7

Villegas assenyala un detall del pessebre als monjos Galobart i Caballé en presència de la regidora de Cultura, Anna Crespo, i d'altres persones lligades a
l'entitat Oscar Bayona

El pessebre monumental del Grup Pessebrístic de Manresa, que es pot visitar fins al 8 de gener a l'Espai7 del Centre Cultural el Casino de Manresa, podria
viatjar de cara al Nadal de l'any vinent a Montserrat per quedar exposat a l'atri del museu. La creació d'enguany del Grup Pessebrístic de Manresa, que
protagonitzen el monestir i la muntanya de Montserrat, ha rebut aquest dimecres al matí la visita del P. Xavier Caballé, director del Museu de Montserrat, i
del P. Josep Galobart, arxiver del monestir. El primer ha estat qui ha fet la proposta al president dels pessebristes, Francesc Villegas, atès que, un cop
acabada l'exposició a Manresa, el pessebre monumental s'haurà de desmuntar per poder donar cabuda a altres exposicions a l'Espai7.

Villegas ha explicat a Regió7 que, de moment, el que faran de cara a la setmana vinent és anar a veure el lloc on quedaria exposada l'obra durant el
cicle nadalenc del 2023 per comprovar si hi cap i com s'ha de fer el trasllat, perquè es tracta del pessebre més gran que han fet fins ara i, per portar-lo des
del seu taller fins a l'Espai7, van haver de fer fins a set viatges amb un camió. Una vegada feta la visita, caldrà estudiar com es realitza el trasllat, sobretot en
el cas de les peces que representen les muntanyes de Montserrat, que són d'unes grans dimensions.

El pessebre monumental d'enguany és el més gran que ha fet el grup fins ara, tal com va explicar aquest diari. Alhora, també es va fer ressò de la
possibilitat que sigui el darrer si els seus autors es queden sense taller on fer-lo perquè el que els deixen forma part d'una casa que s'ha posat a la venda.
Per això, el seu president va fer una crida a l'Ajuntament a trobar-los un espai per poder mantenir la tradició del pessebre monumental, tenint en compte
que hi treballen tot l'any i que, per tant, els cal un lloc accessible tot l'any.

https://www.regio7.cat/manresa/2022/12/28/pessebre-monumental-denguany-viatjar-montserrat-80457669.html
https://www.regio7.cat/manresa/2022/12/07/montserrat-protagonitzara-pessebre-monumental-mes-79672393.html
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HORÒSCOP

Concert homenatge a Vallverd d’Urgell
Un centenar de persones van assistir al concert de Nadal 
que va oferir Lluís Tolosa a Vallverd d’Urgell en home-
natge a mossèn Josep Tolosa, responsable de la reforma 
de l’església d’aquest nucli d’Ivars d’Urgell.

LLUÍS TOLOSA

ENGINYERS LLEIDA

Tecnologia i robòtica amb Enginyers Lleida
La seu del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Lleida va acollir ahir al matí dos 
tallers de tecnologia creativa, dirigits a una quinzena de 
nens i nenes d’entre 4 i 12 anys.

L’Agrupació Teatral TOAR porta els ‘Els Pastorets’ al Centre Cívic de Balàfia
L’Agrupació Teatral TOAR va 
tornar ahir als escenaris amb 
la tradicional representació de 
l’obra nadalenca Els Pastorets, 
de Lluís Millà. El Centre Cívic de 

Balàfia es va omplir de pastorets 
i dimoniets per lliurar el combat 
més divertit sobre el bé i el mal. 
Avui, a les 18.00, està prevista 
una altra representació d’aquesta 

obra, aquest cop a la parròquia 
del Carme. Així, aquesta com-
panyia teatral lleidatana vetera-
na compartirà les aventures de 
Borrego i Carquinyoli.

JORDI ECHEVARRIA

Espectacle infantil al CaixaForum
CaixaForum Lleida va acollir ahir dos representacions 
de l’espectacle infantil Alma, un viatge poètic i sensori-
al a través de les quatre estacions de l’any, per a nens a 
partir de 2 anys.

GERARD HOYAS

El pessebre d’Aitona 
celebra el vint-i-cinquè 
aniversari
El pessebre instal·lat a la ser-
ra d’entrada a Aitona compleix 
aquest any un quart de segle. 
Amb motiu del vint-i-cinquè 
aniversari, l’ajuntament va 
agrair ahir a Ricard Roca i Jor-
di Gaya la creació d’aquesta 
icònica escena del naixement 
de Jesús al municipi, així com 
al Grup d’Art Aitonenc, per la 
restauració que han portat a 
terme a les figures, a més d’in-
corporar-ne algunes de noves.

AJUNTAMENT D’AITONA

Èxit del Parc de Nadal 
d’Almacelles, amb festa 
infantil de Cap d’Any

L’ajuntament d’Almacelles va 
inaugurar dimarts, amb gran 
afluència de públic, el Parc de 
Nadal, que estarà obert fins al 
dia 4 de gener (a excepció del 
dia d’Any Nou) a la sala poli-
valent. Aquest dissabte vinent 
acollirà una festa infantil de 
Cap d’Any.

AJUNTAMENT D’ALMACELLES

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Feu la vostra i acabeu el que heu co-
mençat. El que causarà una impressió 

serà el que aconseguiu. Baseu-vos en els fets i 
no prometeu més del que podeu complir.

TAURE 20-IV / 20-V.
Decidiu-vos i agafeu el camí apropiat. 
Teniu més coses favor del que us pen-

seu. La vostra confiança marcarà la diferència; 
parleu i compartiu preocupacions.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Dediqueu temps a una cosa que us faci 
sentir bé amb vosaltres mateixos. L’any 

que ve ser responsables i complir el que prome-
teu us situaran en una posició còmoda.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Ajusteu-vos a un pla i a un pressupost. 
Allunyeu-vos de persones que intenten 

prendre-us efectiu o convèncer-vos de situacions 
arriscades per a la salut o benestar financer.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Deixar que la incertesa us desperti la 
imaginació us animarà a utilitzar les 

vostres habilitats per ajudar els altres. Depèn de 
vosaltres dissenyar una estratègia.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Gastar en coses que no necessiteu us 
deixarà sense efectiu. Una ganga només 

val la pena si és una cosa que necessiteu. Dedi-
queu més atenció als éssers estimats.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Una carrera contra rellotge requerirà 
energia. No permeteu que la indulgèn-

cia d’algú us faci perdre de vista el que està en 
joc si no compliu les vostres expectatives.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Feu que cada moment compti. La recer-
ca de creixement personal, activitats 

educatives i estímul mental us ajudaran a modi-
ficar els plans per a l’any que ve.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Responeu ràpidament i sigueu els que 
salveu el dia. Molta energia, una actitud 

optimista i un enfocament innovador del que 
voleu aconseguir us despertaran interès.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Trieu solucions assequibles que no com-
prometin la vostra reputació ni les rela-

cions amb els altres. El canvi és probable, però 
no ha de ser necessàriament dràstic.

AQUARI 20-I / 18-II.
Comuniqueu-vos amb algú que pugui 
oferir-vos claredat i visió respecte a un 

canvi a la vida. Els suggeriments que rebeu re-
queriran disciplina i sentit comú.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Feu un pas enrere i reconsidereu les 
pròximes accions. Reaccionar de forma 

exagerada us causarà problemes. Planegeu fer 
una cosa que us mantingui actius.
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