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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. No està permès remetre’l a altres 
persones o la seva explotació comercial. La difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que vetllen pel compliment d’aquesta 
normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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Periodistes informant ahir en directe des de la plaça de Sant Pere del Vaticà
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“Beneït siguis Senyor, el nostre
Déu, reidelmón,quehasvingut i
ressuscitat aquest temps”. Amb
aquesta tradicional pregària, el

ressuscitat BenjaminNetanyahu
va celebrar la tornada al capda-
vant del Govern d’Israel. Junta-
ment amb els ministres més ex-
tremistes de la història d’Israel,
rei Bibi continuarà fent història
com el líder que ha dirigit el país
mésanys: jan’acumula15ambels

Netanyahuoficialitza
lasevatornadaalcapdavant
d’Israelambelsextremistes

dosperíodesanteriorsdegovern.
Amb una majoria parlamentària
sòlida –64 diputats de 120–,
l’executiu format pel Likud, Sio-
nisme Religiós, Shas i Judaisme
Unitper laToràpreténerosionar
la independència del sistema ju-
dicial, i tombardictàmensdelSu-
premmitjançant majories parla-
mentàries.
L’oposició i sectors de la socie-

tat civil ho conceben comun cop
letal a la democràcia israeliana,
que Netanyahu mirarà aprofitar
per blindar-se judicialment da-
vant les tres causes de corrupció
que afronta. Els seus socis d’ex-

trema dreta anhelen avançar
l’annexiódefactodeCisjordània,
i els ultraortodoxos, introduir
méspreceptes religiososa lavida
civil. Enun govern ambmarcada
testosterona –només 5 dones de
31–, Netanyahu va presentar les

prioritats del seu nou mandat:
frenar el pla nuclear d’un “Iran
que pretén exterminar-nos”;
desenvolupar infraestructures
estatals en “totes les parts de la
terra d’Israel” (incloent-hi Cis-
jordània i els alts del Golan); re-
forçar la seguretat interna i la
lluita contra el terrorisme, i en-
fortir l’“estatus de Jerusalem”.
Davant la inclusió de ministres
obertament homòfobs i racistes,
Netanyahu va nomenar com a
portaveu de laKnesset el diputat
homosexual Amir Ohana (Li-
kud), que va prometre que “els
drets(LGTB)noesmalmetran”."

La coalició
entrant pretén
erosionar
la independència
del sistema judicial

BenetXVI continua en estat greu,
però està “lúcid i despert”
El papa emèrit continua sent atès pels metges a la seva residència al Vaticà
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La preocupació per l’estat de
Benet XVI continua al Vaticà.
A l’últimcomunicatmèdic, pu-
blicat ahir pel portaveu de la
Santa Seu,Matteo Bruni, es fe-
ia saber que el papa emèrit
continuava greu però que la
seva situació actual era “esta-
ble” i no havia experimentat
canvis substancials des que di-
mecres el seu successor, Fran-
cesc, va sorprendre el món de-
manant oracions pel Pontífex
alemany, que als 95 anys està
“molt malalt”.
“El papa emèrit ha pogut

reposar bé aquesta nit. Està
absolutament lúcid i despert, i

avui, malgrat que el seu estat
continua sent greu, la situació
de moment és estable. El papa
Francesc renova la invitació a
resar per ell i acompanyar-lo
en aquestes hores difícils”, de-
ia l’escarida nota oficial que
va divulgar l’oficina de premsa
de la Santa Seu passades les
14 hores.
A poc a poc comencen a

transcendir els detalls de la
ràpida desmillora del papa
emèrit, que els últims mesos
havia mostrat un aspecte cada
vegada més fràgil però con-
tinuava apareixent puntual-
ment en fotografies. L’agreuja-
mentdel seu estat –que elVati-
cà continua atribuint només a
la seva “avançada edat”– hau-
ria estat perNadal, quan va co-

Ratzinger continua atès
constantment pels metges al
seu llit del convent, on Fran-
cesc el va visitar dimecres. Els
metges i el seu entorn han
decidit que el millor és que no
sigui portat a l’hospital Policlí-
nic Gemelli, que té una planta
reservada als pontífexs, per-
què veuen preferible que en el
seu estat i a la seva edat s’esti-
gui a la seva residència habitu-
al. Ell també ho ha demanat,
segons alguns mitjans ale-
manys, perquè la seva elecció
és que els seus últims mo-
ments siguin amb les persones
que l’han envoltat aquests úl-
tims anys, en especial monse-
nyor Gänswein i les quatre
monges que es van instal·lar
amb ell a Mater Ecclesiae el
2013.
Malgrat tot, la vida continua

amb normalitat al Vaticà, i
Francesc va mantenir ahir

l’agenda, amb diverses reuni-
ons al matí al Palau Apostòlic.
A la plaça de Sant Pere, l’únic
senyal de la gravetat de les
condicions de l’emèrit eren els
equips de periodistes que es-
peraven notícies, mentre els
turistes deambulaven com
sempre esperant a entrar a la
basílica. El vicariat de Roma,
de què Benet XVI és bisbe
emèrit, ha convocat una missa
per resar pel seu estat de salut
divendres a la basílica de Sant
Joan del Laterà, catedral de
Roma, mentre membres de
l’Església d’arreu delmón s’es-
tan afegint a les pregàries inici-
ades per Francesc.
Les notícies que arriben des

de Mater Ecclesiae, malgrat
que no fan pensar que la situa-
ció s’ha precipitat dràstica-
ment, han començat a generar
preguntes sobre què passaria
si morís el papa emèrit, un fet
sense precedents a l’Església
catòlica. Tot i que no hi ha un
protocol escrit per a aquest
cas, el més normal seria que
tingués els mateixos honors
que un pontífex en actiu, ex-
cepte la part d’un conclave per
elegir un successor. Si fos així,
el Vaticà podria veure per pri-
mera vegada un papa oficiant
el funeral d’un altre papa."

Ratzingervacomençar
atenirxacres
respiratòries,però
vaassistira lamissa
delaNitdeNadal

mençar a tenir els primers pro-
blemes respiratoris. La Nit de
Nadal, Ratzinger va participar
en unamissa dedicada a ell a la
seva residència, el convent
Mater Ecclesiae, on viu als jar-
dins del Vaticà des que va
renunciar al pontificat, fa gai-
rebé deu anys.
En aquell moment, tot i això,

la situació semblava estable.
Tant que el seu històric secre-
tari, monsenyor Georg Gäns-
wein, va decidir continuar
amb els seus plans d’anar a
Alemanya per passar uns
quants dies amb la família. Pe-
rò va empitjorar ràpidament, i
l’arquebisbe alemany va haver
de tornar molt de pressa a Ro-
ma per fer costat a l’emèrit. Al-
guns mitjans parlen de proble-

mes de ronyó o del cor, però
l’únic que queda clar és que ha
estat un canvi sobtat. En qual-
sevol cas, “les forces vitals ca-
da vegada sónmenys”, assegu-
ra una font interna.
Tot i que feia dies que empit-

jorava, la sensació que era un
moment crític va arribar quan
Francesc va alertar, en to greu,
de l’estat de Benet. “Voldria
demanar-vos a tots una oració
especial per al papa emèrit Be-
net XVI, que en silenci està
sostenint l’Església: recordeu-
lo; està molt malalt. Demanem
al Senyor que el consoli i el
sostingui en aquest testimoni
d’amor a l’Església fins al fi-
nal”, va assegurar, sensedeixar
espai a dubtes, a l’audiència
general de dimecres.
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Mor Josep Gendrau, exprovincial dels
franciscans a Catalunya | Catalunya Religió
CR Aquest dimecres a darrera hora ha mort sobtadament el franciscà Josep Gendrau als 88
anys, plenament actiu fins el darrer dia. Durant dues etapes havia estat ministre provincial de la
Província Franciscana de Sant Salvador d’Horta de Catalunya. El 2015 es va extingir aquesta
província en unificar-se amb la nova província de la Immaculada amb seu a Madrid. Així,
Gendrau ha estat el darrer provincial dels Frares Franciscans Ordo Fratrum Minorum (OFM) a
Catalunya.

Actualment era el vicari i un dels principals animadors del Santuari de Sant Antoni al carrer
Santaló de Barcelona. Allà s'obrirà la capella ardent aquest divendres i se celebrarà el funeral
dissabte a les 11 del matí. 

Josep Gendrau Valls va néixer a Berga el 1934, ciutat a la que sempre ha estat vinculat malgrat
fer pràcticament tota la seva vida pastoral a Barcelona. Va ingressar al noviciat de l’ordre
franciscà el 1950, va fer la professió solemne el 1955 i va ser ordenat sacerdot 1958. En els
primers anys va exercir al convent parròquia de Mare de Déu de La Salut i a la parròquia de
Sant Rafel de La Guineueta de Barcelona. El 1980 va ser destinat com a guardià i rector al
Remei de Vic i el 1989 del convent franciscà de Sant Antoni de Lleida i director de la residència
universitària.

El 1992 va ser elegit pels frares franciscans com a ministre provincial de la Província
Franciscana de Sant Salvador d’Horta de Catalunya. És en aquest període que dona suport al
pare Josep Costa i a sor Genoveva Massip per obrir el centre Can Banús. Una iniciativa de la
Fundació Acollida i Esperança per atendre persones en situació de marginació i exclusió social
afectades pel virus del virus de la Sida. També va ser vocal de la junta de la Unió de Religiosos
de Catalunya del 1993 al 1997.

El 2001 és nomenat guardià del Convent Santuari de Sant Antoni de Barcelona, on viurà fins la
seva mort. El 2011 és elegit novament ministre provincial dels franciscans de Catalunya, etapa
en la que ha gestionat la unió de les sis entitats franciscanes de la península Ibèrica en una
única i nova província.

Els darrers anys va mantenir la seva activitat al Convent Santuari de Sant Antoni, juntament amb
altres responsabilitats com assessor religiós del Club Nau (Nois Associats Units deficients),
assistent religiós de les Monges Clarisses de la Divina Providència i dels Franciscans Seglars
de Badalona, o patró de la Fundació Acollida i Esperança.

La seva tasca s’ha desenvolupat principalment en la pastoral parroquial a través dels
sagraments, la catequesi, la predicació o l’atenció als malalts i als necessitats. Una de les
activitats que més apreciava era l’obra benèfica “El Pa de Sant Antoni” d’ajuda a les famílies en
situació de pobresa. La seva activitat no es va acabar fins al darrer dia, per exemple, a través
d’un grup de WhatsApp en el que difonia la vida del Santuari. Alhora, va ser un gran entusiasta
de pontificat del papa Francesc especialment per la seva lectura franciscana de la relació amb la
natura.

Aquest Nadal va presidir la seva darrera Missa del Gall a l'ermita de Sant Francesc S'hi Moria de

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-josep-gendrau-exprovincial-dels-franciscans
https://mobile.twitter.com/josepgendrau
https://www.regio7.cat/bergueda/2022/12/29/mor-frare-bergueda-josep-gendrau-80483777.html
https://www.acollida.org/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sempre-suprimit-convent-han-cercat-solucions-no
http://padesantantoni.com/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/fra-josep-gendrau-laudato-si-viure-missatge
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vic-acull-tradicional-aplec-sant-francesc-moria
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JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL 
CORRESPONSAL EN EL VATICANO 

Por segunda vez en dos días, el Papa 
Francisco solicitó ayer oraciones por 
Benedicto XVI e invitó a «acompa-
ñarlo en estas horas difíciles». La su-
tileza del lenguaje Vaticano no pue-
de ser más explícita. El Papa eméri-
to está viviendo sus últimas horas y 
la Iglesia católica ha comenzado ya a 
despedirse de él.  

Benedicto XVI lo sabe. Al cierre de 
esta edición, el Papa emérito estaba 
«consciente y lúcido», aseguraba el 
parte médico que el Vaticano publi-
có ayer. Aunque siguen siendo graves 
las condiciones de salud, «la situa-
ción de momento es estable», recita-
ba el breve texto. «Ha conseguido des-
cansar la noche del miércoles», aña-
día como contexto. Pero el equipo 
médico considera que la situación es 
irreversible.  

Sin acudir al hospital 
Benedicto está viviendo estas horas 
«extremamente sereno», igual que ha 
vivido los momentos difíciles de sus 
95 años de vida. Un equipo médico lo 
atiende continuamente en su dormi-
torio con instrumentos sanitarios, en 
el primer piso del antiguo monaste-
rio ‘Mater Ecclesiae’, protegido de mi-
radas indiscretas, en el corazón de 
los jardines vaticanos. El mismo lu-
gar donde reside desde que presentó 
su renuncia. 

Sólo tienen acceso a su casa Pa-
trizio Polisca, médico personal de Rat-
zinger desde que fue elegido Papa en 
2005, y su enfermero alemán, a quien 
en Roma llaman fray Eligio. Según el 
periódico alemán ‘Bild’, Benedicto ha-
bría decidido personalmente seguir 
en su casa asistido solo por ellos, en 
lugar de ser trasladado a un hospital 
de Roma.  

En círculos vaticanos se especula 
acerca de cuáles son los problemas 
específicos que han comprometido 
la salud de Benedicto. Algunas fuen-

tes hablan de una afección respirato-
ria, y otras de problemas cardiológi-
cos o de riñón. El Vaticano informó 
simplemente que se trata de «un agra-
vamiento (de las condiciones de sa-
lud) debido a la edad avanzada». La 
salud se ha deteriorado en los últi-
mos meses. Por ejemplo, ha perdido 
la vista en un ojo y en abril se supo 
que necesitaba de dos sesiones sema-
nales con un logopeda, pues estaba 
perdiendo también el habla.  

Celebra la misa 
En su habitación, su secretario Georg 
Ganswein le acompaña y celebra la 
misa. No se apartan de su lado las cua-
tro mujeres que han convertido el frío 
exmonasterio en el hogar de Benedic-
to, Carmela Galiandro, Loredana Pa-
trono, Rossella Teragnoli y Cristina 
Cernetti. Tampoco Birgit Wansing, 
que desde hace años se ocupa de pa-
sar a ordenador los textos que Bene-
dicto escribía a mano. Probablemen-
te ella es la única que conoce los de-
talles de su testamento.  

El Vaticano se prepara con triste-
za para lo inevitable. El Papa Fran-
cisco ha solicitado que lo mantengan 
constantemente informado de la evo-
lución de la salud de su predecesor. 
Discretamente, altos funcionarios va-
ticanos repasaron ayer el dispositivo 
que entraría en vigor en caso de luto 
oficial.  

A media tarde, el diario oficial del 
Vaticano, ‘L’Osservatore Romano’, abrió 
su portada con el titular «La Iglesia 

entera está al lado del Papa emérito», 
en referencia a las decenas de mensa-
jes de apoyo enviados a Roma por par-
te de obispos y conferencias episco-
pales. Llegan también por redes so-
ciales, como los publicados por los 
obispos españoles y los cardenales 
Juan José Omella y Carlos Osoro en 
Twitter. Incluso el rabino jefe de Roma 

he firmado un cariñoso texto de cer-
canía.  

En la catedral de San Juan de Le-
trán de Roma, la ciudad de la que Be-
nedicto XVI fue obispo casi 9 años, se 
ha convocado una misa para rezar 
por Benedicto este viernes a las 17.30 
horas. Esperando que no sea dema-
siado tarde. 

Estos hermanos nos 
recuerdan que la fe es el 

tesoro de la vida 

T
iene pleno sentido reclamar 
una especial atención, preci-
samente en Navidad, a los 
cristianos que sufren perse-

cución o que pasan especial dificul-
tad a causa de su fe. Es un modo efi-
caz de recordar que la historia que 

comenzó en Belén, con María y José 
huyendo a Egipto para proteger a Je-
sús del odio homicida de Herodes, se 
repite hoy en Siria. 

La organización Ayuda a la Iglesia 
Necesitada ha querido centrar su cam-
paña de este año en la «amada y mar-
tirizada» Siria, por decirlo con pala-
bras del Papa Francisco. La razón es 
clara: del millón y medio de cristia-
nos que vivían en este país en 2011, 
hoy apenas quedan 400.000. En es-
tos años hemos conocido figuras 
como el franciscano Ibrahim Alsa-
bagh, de Alepo, como el sacerdote 
Faddi Najjar y el obispo Abou Kazhen, 
que no han querido dejar su país ni 
siquiera cuando las bombas caían so-
bre sus iglesias o cuando los sacerdo-
tes estaban en el punto de mira de 
Daesh. Todavía ahora, llegan noticias 
alarmantes de la diócesis de Hassa-
ké-Nisibi, en la frontera turca, donde 
la vulnerabilidad de las familias cris-
tianas es total.  

Desde que comenzó una terrible 

guerra, ya olvidada entre nosotros, 
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha pues-
to en marcha más de 1.200 proyectos 
para atender a necesidades básicas 
de los cristianos sirios, desde la ali-
mentación a la salud, desde la educa-
ción al empleo. Se necesita urgente-
mente ropa de invierno, alimentos 
para bebés o material sanitario, sin 
olvidar el sostenimiento de sacerdo-
tes y religiosas, que son los que asis-
ten material y espiritualmente a las 
comunidades cristianas, y de esta for-
ma contribuyen al bienestar de toda 
la población, tendiendo puentes en-
tre los diferentes grupos para que la 
convivencia vuelva a ser posible. 

En nuestro mundo vertiginoso y 
lleno de problemas puede surgir la 
pregunta: «¿A nosotros qué nos va en 
todo esto?». Lo cierto es que nos va 
muchísimo, porque estos hermanos 
nos recuerdan que la fe es el tesoro de 
la vida, lo que permite vivir cualquier 
circunstancia con esperanza. Ellos 
son hoy nuestros hermanos mayores.                

JOSÉ LUIS 
RESTÁN

No olvidemos  
a los cristianos 

de Siria

La Iglesia empieza  
a despedirse de 
Benedicto XVI

∑ El equipo médico  
del Papa emérito 
considera que  
su situación actual  
es irreversible

Un retrato de Benedicto XVI, ayer, en la catedral de Ratisbona (Alemania)  // AFP

En la catedral de San Juan 
de Letrán de Roma, la 
ciudad de la que Benedicto 
XVI fue obispo, habrá una 
misa hoy a las 17.30 horas
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Benet XVI “continua greu, però estable” |
Catalunya Religió
Vatican News "El Papa emèrit va aconseguir descansar bé ahir a la nit, està absolutament lúcid i
despert i avui, encara que la seva condició continua greu, la situació de moment és estable".
Aquesta és la declaració del Director de l'Oficina de Premsa de la Santa Seu, Matteo Bruni,
responent preguntes dels periodistes sobre l'estat de salut de Benet XVI.

"El Papa Francesc renova la seva invitació a pregar per ell ia acompanyar-lo en aquestes hores
difícils", ha comunicat també Bruni.

La notícia de l'agreujament de les condicions de salut del Papa Emèrit va fer la volta al món
després que dimecres, al moment de les salutacions als fidels durant l'Audiència General, el
mateix Papa Francesc deixés de banda el text preparat per demanar una “oració especial” pel
Papa emèrit, que està molt malalt, “demanant al Senyor que el consoli, i el sostingui en aquest
testimoniatge d'amor a l'Església, fins al final”.

El Papa Francesc va fer aquest ahir una vista a Benet XVI al monestir Mater Ecclesiae, on viu
dins del Vaticà des de que va renunciar, per unir-s'hi en la pregària. 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/benet-xvi-continua-greu-pero-estable
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-12/benedetto-vxi-stabile-papa-emerito-francesco-preghiera.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-demana-oracio-especial-benet-xvi-esta-molt


Mitjà: El País

Publicat: 30/12/2022

Edició: Catalunya

Secció: INTERNACIONAL

Audiència: 99.000 Lectores

Difusió: 11.822 Ejemplares

Valor: 2.231€

Viernes 30 de diciembre de 2022 ELPAÍS 3

INTERNACIONAL

El Gobierno italiano continúa su
batalla contra las ONG que resca-
tan a migrantes en el Mediterrá-
neo, pero la pugna ha entrado en
una nueva fase menos agresiva
para evitar el choque directo con
Bruselas y sus socios europeos, co-
mo ocurrió hace unas semanas.
El Ejecutivo de la ultraderechista
Giorgia Meloni aprobó en la no-
che delmiércoles undecreto para
limitar la actividad de los barcos
humanitarios. La nueva normati-
va, que aún no ha sido publicada
al completo, no impide el desem-
barco de los migrantes rescata-
dos, pero lo complica considera-
blemente.

Entre otras cosas, introduce
un código de conducta que las
ONGdeben seguir en las operacio-
nes de rescate y que, según el Mi-
nisterio del Interior italiano, está
alineado con la normativa inter-
nacional sobre salvamentomaríti-
mo y migraciones, como la Con-
vención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar.

En primer lugar, una vez que
hayan rescatado a migrantes en
el mar, los barcos humanitarios
de estas organizaciones tendrán
que notificarlo inmediatamente a
las autoridades italianas, que les
asignaránunpuerto dedesembar-
co. Las embarcaciones deberán
dirigirse al lugar indicado sin de-
mora “para completar la opera-
ción de rescate”. A diferencia de
lo que ocurre ahora, los buques
tendránque acudir después de ca-
da rescate al puerto asignado, sea
cual sea, aunque no sea el más
cercano a su posición. El objetivo
es impedir que las naves humani-
tarias permanezcan más tiempo
en la zona de búsqueda y rescate
y puedan realizar varios salva-
mentos consecutivos.

Italia lleva días ensayando este
nuevo sistema que en la práctica
obstaculiza considerablemente la
labor de las ONG. A todos los bar-
cos que han rescatado reciente-
mente a migrantes en el Medite-
rráneo se les han asignado puer-
tos muy alejados de la zona en la
que habían efectuado los resca-
tes, lo que los ha obligado a au-
mentar los costes de navegación.
Es el caso del Ocean Viking, de la
ONG francesa SOS Méditerranée,
que lleva a más de 100 migrantes
rescatados y al que las autorida-
des asignaron el miércoles el
puerto de Rávena, al noreste del
país, a una distancia de unos cua-
tro días de navegación desde la
posición de la embarcación, que
se encontraba cerca de Sicilia.

La nueva norma especifica
que los barcos de las ONG no po-
drán realizar “rescates múlti-
ples” amenos que estén autoriza-
dos por Italia. Es decir, no podrán
rescatar a otros náufragos que en-
cuentren en su camino ni trasla-
dar a bordo a losmigrantes resca-
tados por otros buques. Si no
cumplen estas normas, no po-
drán entrar en los puertos italia-
nos y el capitán podrá ser multa-
do con hasta 50.000 euros. Ade-
más, las autoridades podrán im-
poner la inmovilización de la em-
barcación hasta un máximo de
dos meses. Si las infracciones se
repiten, las embarcaciones po-
drán ser confiscadas.

Las ONG protestaron contra
esta nueva normativa que cerca
su actividad. “Nos veremos obliga-
dos a dejar desprotegidas las zo-
nas de rescate en el mar Medite-
rráneo, con un inevitable aumen-
to del número de muertos”, seña-
ló Marco Bertotto, jefe de opera-
ciones en Italia de Médicos Sin
Fronteras, en una entrevista con

el diario La Stampa. Y lamentó la
ausencia de un sistema estatal de
salvamento, “un vacío que hemos
intentado llenar en los últimos
años”. “Pero si nos dificultan la
tarea, cuando no la hacen imposi-
ble, ¿quién irá a salvar vidas?”, re-
prochó.

Con este movimiento, Italia
mantiene el pulso contra las ONG
que hace unas semanas le valió
un enfrentamiento con Francia,
pero rebaja el tono respecto a la
provocadora política de puertos
cerrados con la que desafió a Eu-
ropa y que fue ideada por Matteo
Salvini, entonces ministro del In-
terior y ahora a cargo de la carte-
ra de Infraestructuras, con com-
petencias sobre los puertos. El lí-
der de la Liga aún tiene una causa
judicial pendiente en los tribuna-
les por impedir durante varios
días el desembarco en agosto de

2019 de un centenar de inmigran-
tes rescatados por el barco huma-
nitario de la ONG española Open
Arms.

Desde que el nuevo Gobierno
deMeloni tomó posesión en octu-
bre, dejó claro que la gestión de
los flujosmigratorios y en particu-
lar la acogida de los migrantes
rescatados en el Mediterráneo
cambiaría completamente respec-
to al anterior Ejecutivo de Mario
Draghi. En un primer momento,
el Gobierno de la coalición de de-
rechas aplicó una política de “de-
sembarcos selectivos”, para per-
mitir llegar a suelo italiano sola-
mente a losmenores, y a los adul-
tos que se encontraran en condi-
ciones precarias de salud. Este
planteamiento recibió muchas
críticas, también de otros socios
europeos, yMeloni terminó aban-
donándolo.

Italia es uno de los principa-
les destinos de los migran-
tes que parten de África y
buscan una nueva vida en
Europa. Hasta el pasado
miércoles, habían llegado
por mar al país más de
102.000 migrantes, según
los datos publicados por
el Ministerio del Interior.
Atendiendo a los cálculos
del Instituto para los Estu-
dios de Política Internacio-
nal (ISPI), los desembarcos
de las ONG representan
solo en torno al 10% del
total de llegadas.

Joseph Ratzinger, el papa Bene-
dicto XVI, está “grave, pero esta-
ble”. Así lo definieron ayer por la
mañana fuentes del apartamento
donde reside en el convento de
Mater Ecclesiae, en los jardines
vaticanos. Pocomás tarde, la ofici-
na de comunicación de la Santa
Sede amplió la información. “El
papa emérito ha logrado descan-
sar bien durante la noche, está ab-
solutamente lúcido y despierto, y

hoy [por ayer], aún siendo graves
sus condiciones, está estable. El
papa Francisco renueva su peti-
ción para rezar por él y acompa-
ñarlo en estas horas difíciles”, se-
ñala la nota emitida del Vaticano.

El pontífice emérito experi-
mentó una agravamiento de sus
condiciones de salud hace alrede-
dor de una semana. Y el miérco-
les por lamañana el papaFrancis-
co alertó de su progresivo empeo-
ramiento y pidió “una oración es-

pecial” para Benedicto XVI. Rat-
zinger ha rechazado ingresar en
un hospital, según publican algu-
nos medios de comunicación ale-
manes. En cualquier caso, las últi-
mas informaciones del Vaticano
no invitan a pensar en una ace-
leración del agravamiento de su
salud.

El alemán Joseph Ratzinger,
de 95 años, renunció al cargo en
febrero de 2013 y desde entonces
vive en el convento Mater Eccle-

siae, en el interior de la Ciudad
del Vaticano. Sus condiciones de
salud se han mantenido estables
en los últimos meses, pero su fra-

gilidad y su avanzada edad, seña-
la su entorno, añadidas a los acha-
ques de los últimos días, no son
un buen augurio.

Solo el 10% de
las llegadas son
en estas naves

Benedicto XVI está “grave” pero
“estable”, según el Vaticano
El papa emérito se encuentra “absolutamente lúcido y despierto”

Italia dificulta
el rescate de
migrantes a los
barcos de las ONG
El Gobierno de Meloni prohíbe las
operaciones de salvamento múltiples

Una foto del Papa, ayer en la catedral de Regensburg (Alemania). / AFP

DANIEL VERDÚ, Roma

Giorgia Meloni, ayer durante una rueda de prensa en Roma. / ALESSANDRA TARANTINO (AP)

LORENA PACHO, Roma
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Benet XVI està “lúcid” però greu, segons el
Vaticà | Redacció | CIUTAT DEL VATICÀ |
Societat | El Punt Avui
Redacció - CIUTAT DEL VATICÀ

El papa emèrit Benet XVI està “lúcid”, tot i que les seves condicions de salut són “greus” però
“estables”, ha avançat aquest dijous el director de l’oficina de premsa del Vaticà, Matteo Bruni.

“El papa emèrit ha aconseguit reposar bé la nit anterior, està totalment lúcid i en alerta i avui,
encara que les condicions segueixen sent greus, la situació de moment és estable. El papa
Francesc renova la invitació a resar per ell i a acompanyar-lo en aquestes hores difícils”, ha
indicat en un breu comunicat.

Francesc va alertar sobre la situació del pontífex emèrit a l’audiència general de dimecres, quan
va demanar “una oració especial per al papa Benet XVI, que en el silenci està sostenint
l’església” i es troba “molt malalt”.

Després d’aquestes paraules, Bruni va emetre una primera nota de premsa per confirmar que en
les últimes hores s’havia produït “un agreujament” del seu estat “per la seva avançada edat”,
però sense donar més detalls sobre la seva condició.

Segons alguns mitjans, Benet XVI va rebutjar ser traslladat a un hospital des del monestir Mater
Ecclesiae, als jardins vaticans, on viu apartat des del 2013, després de la seva renúncia, i on
continua en constant vigilància pels equips mèdics i acompanyat pel seu secretari, l’alemany
Georg Gänswein.

I, segons el diari italià La Stampa, que cita fonts properes al monestir, el pontífex emèrit està
“responent positivament al tractament”.

Ahir, la Diòcesi de Roma va assegurar que s’ha unit a la petició de prec formulada per Francesc
a l’audiència general de dimecres, quan va donar la veu d’alarma sobre la situació de Benet
XVI.

“Demano una oració especial per al papa Benet XVI que en el silenci està sostenint l’església i
recordar que està molt malalt i demanant al Senyor que el consoli i li doni suport en aquest
testimoni d’amor a l’Església fins al final”, va dir Francesc .

Des del 2 d’abril del 2013, Joseph Ratzinger viu envoltat de la seva “família” vaticana, formada
per un secretari i quatre dones laiques consagrades de l’institut Memors Domini, que pertany al
moviment Comunió i Alliberament, que es reparteixen les tasques de la casa i s’ocupen de les
necessitats del papa emèrit.

Benet XVI, el primer papa a renunciar al pontificat des de temps de Gregori XII, a principis del
segle XV, ha sortit molt poques vegades dels murs lleonins, una vegada per visitar el seu
inseparable germà a l’hospital i el juny del 2020 quan va viatjar fins a Ratisbona (Alemanya) per
tornar a veure’l poques setmanes abans de morir.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2236037-benet-xvi-esta-lucid-pero-greu-segons-el-vatica.html
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El papa emèrit Benet XVI està lúcid, però
greu
El papa emèrit Benet XVI està "lúcid", però "greu". Així ho ha explicat aquest dijous el
director de l'oficina de premsa del Vaticà, Matteo Bruni, que ha emès un comunicat sobre l'estat
de salut de Benet XVI. En aquest comunicat es detalla que les seves condicions de salut són
"greus", tot i que també són "estables". A més, la Santa Seu ha informat que el papa emèrit ha
reposat "bé" durant l'última nit. Tot, després que el papa Francesc alertés de la situació en què
es troba el seu predecessor en l'audiència general d'aquest dimecres.

Benet XVI va renunciar l'any 2013 i des d'aleshores ha viscut aliè a la vida pública. Tot i algunes
polèmiques, la majoria de titulars que s'han publicat sobre ell han girat al voltant de la seva salut
—sempre posada en dubte. Va ser el seu successor, el papa Francesc, qui va confirmar aquest
dimecres la malaltia de l'emèrit. No va amagar la preocupació per la situació de Benet i va
demanar una "oració especial" per a ell. "Demano una oració especial per al papa Benet XVI,
que en el silenci està sostenint l'Església, per recordar que està molt malalt i demanar al Senyor
que el consoli i li doni suport en aquest testimoni d'amor a l'Església fins al final", va pregar el
papa Francesc al final d'una audiència general celebrada a l'aula Pau VI.

L'estat de salut de Benet XVI

La petició del papa Francesc va encendre totes les alarmes en un moment en què també es
parla d'una possible abdicació de l'argentí. Fins ara, s'havia insistit en la idea que l'estat de
salut de l'alemany Joseph Ratzinger (Benet XVI) era fràgil per motius d'edat (95 anys). Però,
segons el seu secretari personal, Georg Gänswein, la ment encara li funcionava a la perfecció.
Cosa que ha confirmat aquest dijous el Vaticà, tot i les paraules de Francesc sobre
l'agreujament de l'estat de salut del papa emèrit.

Des que va renunciar al càrrec, Ratzinger viu al convent Mater Ecclesiae de Ciutat del Vaticà. El
passat mes d'abril, Benet XVI complia 95 anys, i el cardenal Gänswein va voler deixar clar
que continuava lúcid (tot i la seva debilitat física). Va compartir alguns detalls del dia a dia del
papa emèrit, com ara que continua sent molt "metòdic" —concelebrant la missa de les 7.30 per
després escoltar música des del sofà. Fins i tot hauria "reprès els passejos pels Jardins del
Vaticà". Ara, les paraules de Francesc fan pensar que la seva rutina ha canviat des de l'abril i
que ha de fer molt més repòs. Aquell 13 d'abril, el papa va visitar el seu antecessor per felicitar-
lo pel seu aniversari, i van aprofitar per resar junts.

https://www.elnacional.cat/ca/internacional/papa-emerit-benet-xvi-lucid-greu_942855_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/internacional/papa-francesc-preocupat-salut-benet-xvi-malalt_942036_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/internacional/benet-xvi-encobrir-abusador-sexual-papa-emerit-vol-defensar-davant-justicia_914781_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/papa-francesc-obre-porta-renuncia_794880_102.html
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El Vaticà no té protocol 
per a la mort de Benet XVI

ar al pontificat el 2013. Una decisió 
insòlita que el va convertir en el pri-
mer pontífex de l’era moderna a re-
nunciar al tron de sant Pere. 
L’agreujament de la seva situació 
actual ha posat en evidència la man-
ca d’un protocol davant la mort d’un 
papa emèrit, una figura sobre la qual 
no hi ha precedents. 

Quin ritual? 
L’absència de regles específiques 
després de la mort d’un papa emèrit 
ha donat via lliure a tota mena d’hi-
pòtesis sobre com se celebraran les 
exèquies de Ratzinger. La majoria 
dels experts coincideixen a assenya-
lar que, molt probablement, des del 
punt de vista litúrgic se seguirà el 
mateix ritual que en cas d’un pon-
tífex en exercici, excepte l’obertu-
ra del conclave. “La diferència subs-
tancial és que probablement podria 
presidir les exèquies el papa reg-

El papa 
Francesc  amb 
el papa emèrit 
Benet XVI a 
l’agost. VATICÀ

nant, és a dir, Bergoglio, mentre que 
quan mor un papa és el degà dels 
cardenals qui les celebra”, va expli-
car a mitjans locals el religiós i ex-
pert en litúrgia Claudio Magnoli. 

La constitució apostòlica Domini-
ci gregis, promulgada per Joan Pau II 
el 1996, estableix que després de la 
mort del papa “els cardenals celebra-
ran les exèquies en sufragi de la se-
va ànima durant nou dies consecu-
tius”. L’últim funeral celebrat en me-
mòria d’un papa va ser presidit pre-

cisament pel llavors degà del col·legi 
cardenalici, Joseph Ratzinger, des-
prés de la mort de Karol Wojtyla. En 
aquest cas, el papa Francesc, que es 
convertirà en el primer pontífex en 
la història a presidir el funeral del seu 
immediat predecessor.  

La presència simultània de dos 
pontífexs des del 2013 va suposar un 
gran desafiament per a la cúria ro-
mana, ja que no hi ha cap referèn-
cia sobre la figura del papa emèrit. 
“És una gran llacuna que cal omplir. 
El tema no afrontat a l’Església és 
saber si el gest de Benet serà únic o 
iniciarà una praxi”, escriu el perio-
dista del Corriere della Sera Massi-
mo Franco. Ara s’obre  la porta a una 
reforma històrica que ha estat ajor-
nada durant massa temps. Sigui qui 
sigui el papa que reguli aquesta ins-
titució, sempre hi haurà el risc que 
s’interpreti com una acció interes-
sada, guiada pel pensament de qui 
s’ha d’enfrontar a aquesta situació 
després de renunciar”, explica a 
l’ARA Massimo Faggioli, professor 
d’història del cristianisme a la Uni-
versitat de Villanova (Estats Units). 
“Acostumar-se a aquesta novetat li 
costarà, a l’Església”, afegeix.e 

L’empitjorament en les últimes ho-
res de les precàries condicions de 
salut del papa emèrit, Joseph Rat-
zinger, ha encès totes les alarmes al 
Vaticà. Benet XVI “està completa-
ment lúcid” i, tot i que el seu estat de 
salut continua sent greu, “la situa-
ció en aquest moment és estable”, 
ha dit en un comunicat l’oficina de 
premsa de la Santa Seu. “El papa 
Francesc renova la invitació a resar 
per ell i acompanyar-lo en aquestes 
hores difícils”, afegeix el portaveu 
vaticà, Matteo Bruni. 

Joseph Ratzinger va fer 95 anys a 
l’abril i des de fa mesos la seva salut 
és extremadament delicada. Des de 
fa nou anys viu al monestir de Ma-
ter Ecclesiae, als jardins vaticans, 
on es va retirar després de renunci-

ROMA
SORAYA MELGUIZO

Per què els talibans no volen que 
les dones treballin per a ONGs?

ís es calcula que hi ha unes 3.000 
ONG, segons el ministeri d’Econo-
mia, encara que és possible que les 
dades no estiguin actualitzades.  

Les raons que els talibans han es-
grimit per prohibir a les dones treba-
llar a les ONG és que no compleixen 
les normes islàmiques de portar un 
vel que les cobreixi de cap a peus i 
d’estar en un lloc segregat dels ho-
mes. “No és cert. Jo vaig completa-
ment tapada i fins i tot porto guants 

perquè no se’m vegin les mans”, asse-
gura per telèfon des de Kabul la Fe-
reshta, que treballa per a una ONG af-
ganesa. Segons diu, tenia un despatx 
per a ella sola, separada dels treballa-
dors homes.  

Malgrat això, quan diumenge va 
anar a treballar després de l’anun-
ci dels talibans, el responsable de 
l’ONG li va dir que agafés les seves 
coses i teletreballés. “Però com vo-
len que teletreballi si a casa només 

tinc dues hores d’electricitat al 
dia?”, es pregunta la Fereshta, la veu 
de la qual s’entretalla per WhatsApp 
perquè la connexió d’internet tam-
poc és bona. El subministrament 
elèctric sempre és un problema a 
Kabul, però empitjora encara més a 
l’hivern.  

Moltes ONG han paralitzat la se-
va activitat a l’Afganistan. Algunes 
per por de les conseqüències i d’al-
tres com a protesta per la nova pro-
hibició. D’altres, però, continuen 
treballant. Per exemple, Metges 
sense Fronteres o el Comitè Inter-
nacional per a la Creu Roja. Així 
mateix, el personal femení de les 
oficines de les Nacions Unides se-
gueix acudint al seu lloc de treball. 
El problema és que el 70% dels pro-
grames humanitaris de l’ONU a 
l’Afganistan es fan a través d’ONGs 
nacionals. 

“No podem condicionar l’ajuda 
humanitària, però tampoc podem 
acceptar que se n’excloguin les do-
nes. Aquest és el dilema que tenim i 
per això busquem solucions”, va dir 
ahir el coordinador humanitari de 
l’ONU a l’Afganistan, Ramiz Alakba-
rov, en una roda de premsa des de 
Nova York.  

L’exdiputada del Parlament afga-
nès Azita Rafat, que ara viu a l’exili 
a Suècia, considera que la raó per la 
qual els talibans han prohibit a les 
dones treballar a les ONG o estudi-
ar a la universitat és una altra. “El 16 
de desembre l’Assemblea de les Na-
cions Unides va rebutjar que els ta-
libans representin l’Afganistan da-
vant de l’ONU. El representant del 
país continua sent un membre de 
l’anterior govern afganès. Amb les 
noves normes, els talibans volen de-
mostrar a la comunitat internacio-
nal que els que realment manen a 
l’Afganistan són ells”. En definitiva, 
les dones han esdevingut un cop 
més una arma política.e

Talibans 
disparant a 
l’aire per 
dispersar una 
protesta de 
dones a Kabul. 
NAVA JAMSHIDI / GETTY

Van imposar la nova prohibició dissabte 
i moltes organitzacions han paralitzat la seva activitat

AFGANISTAN

Les dones tenen prohibit treballar 
per a ONGs. És la nova norma dels 
talibans a l’Afganistan. La van anun-
ciar el 24 de desembre, quan Occi-
dent estava ocupat amb els prepara-
tius de Nadal. És igual que l’ONG si-
gui nacional o internacional, o la fei-
na que faci. Les seves treballadores 
s’han de quedar a casa. Si no, l’orga-
nització corre el perill de perdre el 
permís per operar a l’Afganistan. 

La prohibició ha caigut com una 
galleda d’aigua freda i pot tenir con-
seqüències encara més greus a curt 
termini que el veto a les dones d’es-
tudiar a la universitat. En un país en 
fallida, les ONG són un dels princi-
pals generadors de feina, sobretot 
per a les dones. 

Moltes ONG van tancar per falta 
de fons amb l’arribada dels talibans 
al poder l’any passat, explica Fiona 
Gall, directora d’ACBAR, l’agència de 
coordinació de les ONG al país. “Les 
ambaixades i el Banc Mundial finan-
çaven molts projectes”, detalla. Amb 
tot, també han nascut moltes ONG 
noves. Perquè si alguna cosa saben 
fer els afganesos és buscar-se la vi-
da. ACBAR aplega un total de 183 or-
ganitzacions, de les quals un cente-
nar són nacionals. Al conjunt del pa-

Anàlisi

BARCELONA
MÒNICA BERNABÉ

SANTA SEU
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La restauració de l’orgue de la catedral 
de Solsona culminarà a la primavera

n La restauració de l'orgue de la 
catedral de Santa Maria de Solso-
na encara la recta final amb l'ob-
jectiu de presentar-lo amb un as-
pecte renovat a la primavera. Ac-
tualment, s'estan duent a terme els 
treballs de muntatge de les diver-
ses peces restaurades de l'orgue, 
que data del 1853. L'últim pas con-
sistirà en l'afinació i l'harmonitza-
ció de l'instrument, un procés la-
boriós que es pot allargar durant 
dos mesos, fins a aconseguir fer-lo 
sonar novament davant del públic.  

Un dels integrants de la Comis-
sió Orgue de Solsona, Ramon Se-
gués, explica que la previsió inici-
al era començar el muntatge de les 
peces a principis de novembre, 
però, finalment, els treballs han co-
mençat poques setmanes abans 
d'acabar l'any. La següent fase se 
centrarà en l'afinació i l'harmonit-
zació de l'orgue, «un procediment 
força lent que pot allargar-se fins al 
mes de març o abril, quan es pre-
veu que l'instrument ja estigui 
completament a punt per estre-
nar», destaca Segués.  

El projecte de restauració de 
l'orgue es va començar a plantejar 
l'any 2018, en el marc d'un concert 
de l’Acadèmia Internacional de 
Música de Solsona. La principal 
inquietud era garantir la conserva-
ció d'un instrument que data del 
1853 i encara conserva bona part 
dels elements originals. Fins ales-
hores, l'última intervenció impor-
tant s'havia fet l'any 1855. Aquest 
fet el va dur a un estat de degrada-
ció que feia que no donés un ren-
diment adequat, atès que presen-

tava moltes disfuncions i impreci-
sions fruit del pas del temps i de la 
manca de restauració significativa. 

Amb l'objectiu de restaurar-lo, 
es va constituir una comissió per 
promoure'n la renovació i aconse-
guir el finançament per ressaltar el 
seu valor patrimonial i cultural. Se-
gués posa en relleu que, gràcies a 
les subvencions concedides pel 
fons Feder, la Generalitat de Cata-
lunya, la Diputació de Lleida i les 
donacions de particulars, es van 
poder tirar endavant uns treballs 
que, en primer terme, van consis-
tir a desmuntar l’orgue en peces, 
gairebé unes 30.000, per restaurar-
les de la mà de l'empresa Orgue-

ners de Montserrat de Collbató.  
En aquests moments, s'estan 

col·locant cadascuna de les peces 
restaurades per fer lluir l'orgue 
com en els seus orígens. De fet, Se-
gués remarca que una de les prin-
cipals diferències que percebran 
els solsonins, una vegada s'inau-
guri l'orgue, es trobarà en el seu as-
pecte. «Fins ara, els colors de l'ins-
trument estaven camuflats pel pas 
del temps i el fum de les espelmes 
sobre els materials, però, a partir 
d'ara, les seves tonalitats tornaran 
a brillar». A més, subratlla que el 
desgast del temps havia reduït fins 
a un 20% la capacitat sonora de 
l'orgue, «de forma que serà com es-

coltar un instrument totalment 
nou amb l’afegit que alberga el pes 
de la història».  

La Comissió agraeix la partici-
pació dels particulars, empreses i 
institucions que han col·laborat en 
la restauració de l'orgue i fa una cri-
da a un darrer esforç per aconse-
guir els 26.000 euros que manquen 
per cobrir el pressupost inicial de 
671.543,01 euros. Per col·laborar 
en la restauració de l'orgue, es po-
den adquirir relíquies de l'instru-
ment, apadrinant un dels tubs o 
fent una aportació econòmica a la 
rellotgeria Ester, la gestoria Mas o 
a l'adreça electrònica www.orgue-
solsona.com. 

u Els treballs se centren ara en el muntatge de les gairebé 30.000 peces restaurades de l’instrument
LAURA SERRAT. MANRESA

L'orgue de la catedral de Santa Maria de Solsona, durant el procés de restauració ARXIU PARTICULAR

El santuari de 
Pinós acollirà 
una visita guiada 
amb perspectiva 
de gènere 

REDACCIÓ. SOLSONA

n La cooperativa Territori de Masi-
es celebrarà el pròxim 31 de desem-
bre la segona edició de Territori de 
Masies amb ulls de dones. L’activi-
tat es durà a terme al santuari de Pi-
nós, amb un esmorzar a l’hostal de 
Pinós, el restaurant obert més antic 
de Catalunya, a 2/4 de 10 del matí i, 
posteriorment, a 2/4 d’11 s’iniciarà 
la passejada guiada a l’hostal, al san-
tuari i els seus entorns.  

La jornada té com a objectiu re-
cuperar la memòria històrica i po-
pular de Pinós amb perspectiva de 
gènere, posant en relleu les experi-
ències de les dones en diferents mo-
ments històrics i espais del santua-
ri de Pinós. D’aquesta forma, la ruta 
buscarà analitzar la perspectiva de 
gènere de forma històrica en el re-
lat patrimonial i en el relat comuni-
tari popular. 

El guiatge serà a càrrec de dife-
rents veïnes del municipi i tocarà di-
ferents temàtiques, com ara l’hos-
tal, les guerres carlines, la Guerra Ci-
vil, el santuari, el parc de bombers i 
la prehistòria, a partir dels elements 
patrimonials i civils que es troben a 
l’entorn tant del santuari com l’hos-
tal, el parc de bombers voluntaris, la 
creu de terme, la rosa dels vents o la 
serra de Pinós.  

El preu de l’activitat, que inclou 
l’esmorzar i la passejada, és de vuit 
euros per les persones no sòcies i 
cinc euros per les sòcies.   

u La cooperativa Territori de 
Masies organitzarà l’activitat el 
31 de desembre amb l’objectiu 
d’enriquir el relat patrimonial 
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Vic

Miquel Erra

Comprar carrets, kits de 
revelat o càmeres d’un sol 
ús viu el seu repunt. Molts 
joves, nascuts en plena era 
digital, han recuperat el 
regust vintage per la foto-
grafia analògica. Mentre les 
marques lluiten per treure al 
mercat els smartphones que 
facin les millors fotos i les 
galeries dels mòbils s’omplen 
de milers d’imatges, s’obre 
pas un corrent, discret però 
decidit, que busca una altra 
manera de tirar fotografies i 
de visualitzar-les, de nou en 
paper. Una mica com els vinils 
en el sector de la música.

Qui l’està vivint –i d’al-
guna manera incentivant–, 
aquest repunt de la fotogra-
fia analògica, és el fotògraf 
Sergi Pérez. Fill d’un fotò-
graf gironès, de Salt, Pérez 
porta 30 anys treballant 
en aquest món, vinculat a 
diferents negocis, des de 
fa temps a Osona mateix. 
L’últim projecte propi és la 
botiga que fa tres anys va 
obrir al carrer Morgades de 
Vic. Un espai prou gran per 
desplegar-hi dues ànimes. 
D’una banda, Sergi Fotògraf, 
“on em guanyo les garrofes”. 
Aquí hi cobreix el vessant 
més convencional de la foto-
grafia d’events o d’estudi, a 
més de còpies i material. De 
l’altra, Fotofília, nom que 
pren el negoci quan aquest 
esdevé purament un hobby. 
L’espai, obert a xerrades, 
tallers i exposicions, s’ha 
anat convertint en punt de 
trobada d’aficionats o pro-
fessionals de la fotografia. 
Un dels actius que hi troben, 
des del primer dia, és un 
laboratori de revelat manual 
que Pérez hi va voler muntar 
sí o sí. “No en trauràs pro-

Fotografia ‘vintage’
Sergi Pérez ha creat a Vic un punt de trobada d’aficionats i professionals de la fotografia, 

Fotofília, des d’on està aplegant i fomentant el repunt que viu la fotografia analògica

A
L

B
E

R
T

 L
L

IM
Ó

S

Sergi Pérez, al costat d’algunes càmeres analògiques, mostrant els carrets que han creat amb Juan Luis Ronco

fit”, li pronosticaven alguns, 
però ell s’hi va entestar: “És 
el meu capritx; allà dins hi 
soc feliç”. I és precisament a 
l’entorn d’aquest laboratori 
–ell mateix ofereix cursos de 
revelat, entre d’altres– on 
s’ha anat covant aquest reno-
vat interès per la fotografia 
analògica, tant en blanc i 
negre com en color. 

Tot i que entre els assidus 
hi ha alguns “veterans”, que 
ha recuperat del fons de 
l’armari la càmera de tota 
la vida, hi predomina gent 
jove, sovint vinculada a d’al-
tres disciplines artístiques i 
que practiquen la fotografia 
anàlogica “com a hobby i 
complement”. Segons ell, han 
descobert en la fotografia 
dels seus pares o els seus avis 
“un altre sentit, una màgia”. 
Més enllà del disparar per 
disparar que permet el món 
digital, “36 fotos acostumen 
a ser suficients per explicar 
un viatge, una festa o un mes 
de les nostres vides”.

L’auge que viu aquest 
sector té una derivada al 
mercat mundial. Com que hi 
ha més demanda que oferta 
–moltes empreses del sector 
havien deixat de fabricar car-
rets–, aquests s’han encarit 
“moltíssim”. És per això que 
Pérez, juntament amb Juan 
Luis Ronco, un fotògraf de 
Sant Quirze de Besora (The 
White Rabbit Project), han 
creat el seu propi carret, que 
han batejat com a Muteki-
nopanda (panda indomable, 
en japonès). Aprofiten els 
rodets que queden buits 
després del revelat per 
“empalmar-hi” una nova 
bovina de blanc i negre. El 
resultat, “unes fotografies 
hipercontrastades”, apunta. 
Els carrets, de caràcter “expe-
rimental”, es venen a 5 euros, 
molt més econòmics que els 
convencionals. 

Pérez es mostra satisfet 
que al voltant de Fotofília 
s’hagi aplegat una mena de 
“família” d’aficionats i pro-
fessionals que va creixent. 
“Crec que feia falta un punt 
de trobada com aquest a la 
comarca”, deixa anar.

“T’hi penses més a 

l’hora de fer una foto 

i és més màgic”

Vic L’última exposició que 
han acollit les parets de Foto-
fília és una mostra de Maria 
Escaso, Xess, una estudiant 
de disseny gràfic de l’Escola 
d’Art de Vic. Són vuit imat-
ges obtingudes amb una 
càmera analògica a partir 
d’un únic carret de 12 foto-
grafies. Xess, que ha conver-
tit la fotografia en una “via 
d’escapament” del seu alter 

ego més artístic, fa temps que 
ha descobert l’encant de la 
fotografia analògica. “T’hi 
has de pensar més abans de 
tirar cada foto i això d’espe-
rar a veure el revelat és com 
més màgic, més experimen-
tal”, valora. L’exposició, que 
porta per títol “Ophelia. Raig 
de foscor” (en relació, preci-

A
L

B
E

R
T

 L
L

IM
Ó

S

sament, amb una mena de 
raig que va aparèixer des-
prés del revelat) li ha per-
mès continuar explorant 
un dels seus fils d’inspira-
ció, “el cos nu i la natura”. 
Ho fa jugant amb blancs i 
negres contrastats, sense 
rostres i amb voluntat de 
no sexualitzar els cossos. 

En aquest cas, a més, ho ha 
fet amb el procés de dol 
com a fil argumental. Les 
imatges es van poder veure 
fins aquest dijous a Fotofí-
lia i els propers dies queda-
ran exposades a La Fàbrica 
dels Somnis. Aquesta ja és 
la seva quarta exposició de 
fotos entre Vic i Barcelona.

Concert coral per a 
Càritas, divendres al 
monestir de Sant Joan

Sant Joan de les Abades-

ses Cantaires que perta-
nyen a la Capella Reial de 
Catalunya, del cor O Vos 
Omnes, del Cor Francesc 
Valls i del Cor de Cambra del 
Palau es reuniran divendres 
al monestir de Sant Joan en 
un concert. L’actuació serà 
a benefici de Càritas, per a 
ajuts a l’alimentació i per pal-
liar la pobresa energètica, i 
tindrà lloc a les 9 del vespre. 
S’interpretaran peces de 
Bach, Mendelssöhn, Schutz i 
nadales populars. 

Tastet de Gospel 
estrena espectacle, 
diumenge a Taradell

Taradell El Centre Cultu-
ral de Can Costa i Font de 
Taradell acull diumenge, 
dia d’any nou, l’estrena de 
Gospelwill, el nou espectacle 
del grup Tastet de Gospel. 
Segons el director de la for-
mació, Guillem Prat, és “una 
història de vida portada als 
escenaris. L’alegria de ser el 
que un vol ser”. La formació 
que el posarà en escena, a 
partir de les 7 de la tarda, 
està integrada per 40 veus, 
una banda de músics i una 
ballarina. 

Ferran Orriols, de 
Nyandú, versiona      
el ‘Fum, fum, fum’

Vic Ferran Orriols, cantant 
de Nyandú, ha publicat 
aquests dies dues versions de 
la popular nadala Fum, fum, 

fum. Com ell mateix explica, 
n’hi ha “una de barroca i 
coral i l’altra inspirada en el 
lo-fi”. Orriols està preparant 
per a principis de 2023 la 
sortida del que serà el seu 
primer àlbum en solitari, del 
qual ja va oferir a principis 
de desembre la primícia del 
tema El llamp, inspirat en la 
novel·la Canto jo i la munta-

nya balla. 
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L’Olot recapta 3.650 euros per a Càritas
Garrotxa | L’Esportiu | olot | 2a divisió FEF |
L'Esportiu de Catalunya
Olot 1 Barça Atlètic 1

 OLOT:Arnau, Callís, Gonzalo Pereira, Uri Ayala, Bigas, Ot Serrano, Castells, Eloi Amagat,
Terma, Manel Busquets i Ernest Forgas.També van jugar:Urri, Èric Vilanova, Adrià Port, Aimar,
Manzano, Mamudu.BARÇA ATLÈTIC:Rafús, S. Rosanas, M. Casadó, Zalaya, Dionkou, Z.
Ghailan, I. Akhomach, Aranda, Estanis, R. Vega, Emre Demir.També van jugar:Kochen, Fabio,
Txus Alba, Luismi Cruz, Gerard, Víctor Barberà, Unai, A. Núñez, Pelayo, Àlex Valle i Sergi
Domínguez.GOLS:1-0 (57’) Ernest Forgas. 1-1 (87’) Víctor Barberà.ÀRBITRE:Arenas
Mora.T.G.:als locals Castells, Callís i Ernest Forgas; i als visitants Fabio, Dionkou, Luismi Cruz,
Víctor Barberà i Txus Alba. 

El municipal d’Olot va ser l’escenari d’una jornada de futbol solidari en el duel entre els olotins i
el filial del Barça, que va servir per recaptar un total de 3.650 euros que el conjunt garrotxí
destinarà íntegrament a Càritas Garrotxa, en una iniciativa que ja fa molts anys que dura i que
aquest any estava prevista a l’agost però es va haver d’ajornar a causa d’un aiguat. En una cita
com la d’ahir, el que va passar sobre la gespa va ser el menys rellevant, però els de Jonathan
Risueño en podran extreure conclusions positives. Primer perquè ningú es va lesionar, i segon
perquè van deixar molt bones sensacions i van estar a punt de guanyar un dels grans aspirants
a l’ascens a 2a divisió A. La llàstima va ser que Barberà, al final, va igualar el gol de Forgas a la
sortida d’un córner que havia obert la llauna.

http://www.lesportiudecatalunya.cat/futbol/article/2236286-l-olot-recapta-3-650-euros-per-a-caritas-garrotxa.html
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EXCURSIONISME

CECB

El Centre Excursionista 
Comarca de Bages instal·la el 
pessebre al cim del Collbaix
u Un any més, i ja en són seixanta, més d’una 
vintena d’excursionistes del Centre 
Excursionista del Bages va ascendir i instal·lar 
el tradicional pessebre al cim de la muntanya 
del Collbaix. El CECB cada any organitza un 
concurs obert de projectes per a la construcció 
del pessebre. Aquest any l’autor en David 
Rodoreda (a la dreta de la campana) ha ins-
tal·lat dins d’una campana una placa fotovoltai-
ca perquè s’il·lumini quan hi hagi poca llum. La 
tradició va començar el 1962 quan un jove grup 
de muntanyencs, després de la missa del gall al 
Santuari de Joncadella, pujaven fins el cim de 
Collbaix per deixar-hi el Pessebre que és visitat 
per molts excursionistes i amants de la natura 
durant les festes.

Calonge de Segarra recupera la tradicional Festa de la Torronada

NADAL

AJ. CALONGE DE SEGARRA

u Després de dos anys de no poder celebrar la Festa de la Torronada a causa de la pandèmia, un centenar de veïns i veïnes de Calonge de Segarra es van 
aplegar al local social del municipi per celebrar la Festa de la Torronada. A banda del pa amb tomàquet, la coca i els torrons; els més menuts van fer cagar el 
tió, carregat de llaminadures. També van lliurar els premis del 15è concurs de dibuix de la postal nadalenca i de la 14a edició del concurs de dites i poemes de 
Nadal. Com és habitual, es van sortejar dues cistelles amb productes artesans de la zona, i l’Ajuntament va fer un petit obsequi per a tots els assistents.

L’Associació Tria de Sant Joan de Vilatorrada 
dona més de 3.000 euros a la parròquia

SOLIDARITAT

ARXIU PARTICULAR

u L’Associació Tria, de Sant Joan de Vilatorrada, que gestiona 
la botiga de roba de segona mà, ha fet una donació a la 
Parròquia de Sant Joan per un import de 3.630 euros per 
l’adquisició d’aparells d’aire acondicionat per l’església.  
L’Associació Tria cada any dona els seus beneficis a diferents 
entitats, com ara la Marató, Creu Roja, Fundació Convent 
Santa Clara Lucía Caram... L’acte de donació es va fer a la 
botiga amb la presència de Mn. Aloys, membres de la Junta i 
el teixit associatiu del voluntariat.

FUNERALS 
MANRESA 

JOAQUIM VILARÓ BADIA 
u Ha mort als 78 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, 
al tanatori de Fontanova-Àltima. 
MERCÈ TORRA CEBRIAN 
u Ha mort als 91 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a 
l’oratori de Mémora Manresa. 
MARIA CARME PUIGGRÒS BELLANA 
u El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del 
matí, a l’oratori de Mémora Manresa. 
CARME SANJUAN FERRÉ 
u Ha mort als 87 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a 
l’oratori de Mémora Manresa 

CARDONA 
JOSÉ GONZÁLEZ TORRES 
u Ha mort als 57 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a 
l’església de Cardona. 
FRANCISCA VEREDAS BARRERA 
u Ha mort als 86 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tar-
da, a l’església de Cardona. 

BALSARENY 
MARIANA HENARES SERRANO 
u Ha mort als 82 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la 
parròquia de Santa Maria. 

SANTPEDOR 
PATROCINI GANGONELLS ROTGÉS 
u Ha mort als 95 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a 
l’església de Sant Pere. 

SALLENT 
TERESA RODOREDA PLANELL 
u Ha mort als 99 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del mig-
dia, a la parròquia de Santa Maria. 

CERCS 

RAFAEL LÓPEZ MOLINA 
u Ha mort als 90 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, 
a la parròquia de Cercs. 

FÍGOLS I ALINYÀ 

JESÚS LOZANO LORENTE 
u Ha mort als 85 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a 
la parròquia de Fígols. 

LA TORRE DE CLARAMUNT 

PEDRO REINA AGUILERA 
u Ha mort als 57 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la 
parròquia de la Torre de Claramunt. 

n Regió7 obté les dades de les funerà-
ries, i no es fa responsable dels errors 
que les empreses puguin cometre en 
transmetre noms o dates. 

Mercè Torra Cebrian 
Vídua de Josep Torras Ambròs 

Ens ha deixat cristianament, el dia 28 de desembre del 2022, a l’edat de 91 anys.  
E. P. D. 

   Tots els qui l’hem estimat: Josep, Jaume, Jordi, Òscar, Montse, Rosa M., Berta, Marta, Joan, 
Jan, Ariadna, Guillaume, Ricardo, Lea, Mael, M. Dolors i família tota, juntament amb la raó social 
Torras Maquinària del Bages, S.L., us agraeixen el vostre record i la vostra companyia. El funeral 
tindrà lloc avui, divendres, a les 10 del matí, a la Sala de l’oratori Mémora, sortint de les sales de 

vetlla del Tanatori Mémora del c. Lemmerz n. 1-5 de Manresa. 
Manresa, 30 de desembre del 2022

TANATORI MÉMORA MANRESA
Per a condols www.memora.cat

Patrocini Gangonells Rotgés 
Vídua de Josep Caballol Pey 

1927-2022 
Ha mort cristianament el 29 de desembre del 2022 

La seva família: M. Dolors i Vicenç, Francesc i Teresa, Jordi i 
Antònia, Esther, Sílvia, David i Marc, Anna, Joan i Biel, Patrícia, 
Gego i Lila, Jordi, Marta i Emma, M. Àngels i Ramon, nebots i 
cosins. Us demanem que la tingueu present en el record i la 
pregària. El funeral se celebrarà avui, divendres, a les 4 de la 

tarda, a la parròquia de Sant Pere de Santpedor. 
 

Santpedor, 30 de desembre del 2022
TANATORI MÉMORA SANTPEDOR

Per a condols www.memora.cat
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ABRIL 
CHINCHILLA 
CATLLÀ
25 anys. Ripoll
Periodista

L’inici de juny va estar marcat per les altes 
temperatures. La calor va arribar al maig 
i va ser sostinguda durant tot l’estiu i fins 
ben entrats a l’octubre. Temperatures de 
gairebé 40 graus era un tema digne de 
portada i que malauradament sembla que 
ens seguirà acompanyant a causa del canvi 
climàtic. Per això em sembla importantís-
sim que es destaquin a portada notícies 
relacionades amb el món rural, sobretot en 
un moment en què sembla que la societat 
hagi desconnectat totalment de les seves 
arrels ramaderes. Cal recordar que encara 
existeix aquest món rural i la importància 
que té per al sosteniment alimentari i el 
medi ambient. Així, durant el juny es des-
tacaven notícies com l’excedent de llana 
que obliga els pastors a regalar-la, quan 
aquesta havia estat una font important de 

diners gràcies a les fàbriques tèxtils del 
territori. També es parla de la innovació al 
món rural. Tot i que semblin dues paraules 
antagòniques hi ha noves eines que faci-
liten la feina al camp, com la que va posar 
en pràctica el Mas Casanova. I d’aquest 
fil també cal tractar les mancances dels 
pobles que sovint queden a l’ombra de les 
grans metròpolis. La falta de professionals 
en l’àmbit sanitari és una problemàtica 
que no para d’engreixar-se, sigui a Osona 
o al Ripollès. Per altra banda, els projec-
tes escolars com el de l’escola de Rupit i 
Pruit, que tot i ser ben interessant potser 
no té un auguri gaire pletòric per la baixa 
natalitat generalitzada. La crisi que ha 
deixat la pandèmia en sectors com el social 
s’ha vist reflectida en les xifres de Càritas 
sobre la ciutadania en situació irregular i 

el calvari que suposa per a molts dels seus 
usuaris trobar un habitatge digne. Sembla 
una problemàtica que toca lluny de casa, 
però que és molt present i real sigui al racó 
que sigui. Un altre aspecte que es conver-
tirà en trosset de la nostra història serà la 
votació dels veïns d’Aiguafreda en la qual 
es decidia si canviaven de comarca, i tot i 
que la participació no va arribar al 50% és 
un fet molt poc freqüent i que ha de passar 
a la posteritat. També ho mereix l’adeu de 
la Biblioteca Triadú de Vic, que després 
de 26 anys ha canviat d’ubicació i que 
durant el seu tancament va permetre que 
tothom pogués carregar-se de llibres per 
gaudir de la lectura a l’estiu, amb una gran 
fotografia la que acompanya la portada. 
La paraula que defineix aquest 2022 és 
GUERRA.
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Una consulta no vinculant va reflectir que el 
60% d’habitants d’Aiguafreda prefereixen per-
tànyer a Osona que no pas al Vallès Oriental. El 
canvi de comarca necessita l’aprovació del Parla-
ment i es calcula com a mínim de quatre anys.

Els veïns d’Aiguafreda voten 
passar a ser d’Osona 
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El pastor Carles Suriñach denunciava des d’El 
Mas de Sora que cada vegada li resulta més 
complicat trobar una sortida per a la llana del seu 
ramat de 750 ovelles. Després de publicar un mis-
satge a xarxes socials va aconseguir “regalar-la”.

Els ramaders no saben què fer de 
la llana de les ovelles i la regalen
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L’obertura de piscines municipals a Manlleu, 
Torelló o Centelles s’ha avançat a causa de 
l’onada de calor que aquest any ha arribat a fre-
gar els 40 graus en els termòmetres osonencs, 
amb risc d’incendi i baixa qualitat de l’aire.

Els termòmetres registren 
temperatures de prop de 40 graus
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Els 14 alumnes de l’escola de Rupit i Pruit 
comparteixen un projecte educatiu on malgrat 
la disparitat d’edats teixeix vincles molt forts 
entre ells, i fins i tot la resta del poble. El perill 
de tancament hi és present cada curs.

La plaça de Rupit i Pruit és el pati 
de l’escola del poble
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La medicina familiar i comunitària és una de les 
més de quaranta especialitats que poden triar 
els professionals de la medicina quan acaben la 
carrera. L’opció resulta poc atractiva per exer-
cir-la a Osona tenint-ne en compte la requesta.

Només s’ha cobert una de les 15 
places de metges de família
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Els usuaris de la Biblioteca Joan Triadú es van 
carregar de llibres de préstec per passar l’estiu, 
aprofitant el trasllat que fins a l’octubre es va 
fer dels més de 80.000 volums a la seva substi-
tuta, la flamant Biblioteca Pilarin Bayés.

Adeu a la Biblioteca Joan Triadú 
de Vic
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Discrepàncies entre els treballadors dels CAP 
i el seu director, Pedro Manuel Cabrero, van 
forçar-ne la dimissió. En cas de no haver-ho fet 
voluntàriament tenien una carta denunciant 
hostilitats per enviar a l’Institut Català de Salut.

Els treballadors forcen la dimissió 
del director dels CAP ripollesos
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Una altra explotació de Sora, el Mas Casanova, 
introdueix un sistema de tancat virtual amb 
tecnologia GPS que permet controlar el ramat 
amb el telèfon mòbil. Un collaret aplica una 
petita descàrrega si sobrepassen els límits.

Col·loquen GPS a les vaques per 
poder eliminar els típics filats
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El nombre de persones ateses per Càritas de Vic 
va augmentar d’ençà de la pandèmia. La cronifi-
cació de la pobresa entre els més vulnerables, i 
que el 30% siguin persones en situació irregu-
lar, en compliquen més la solució.

Una de cada tres persones ateses 
a Càritas està en situació irregular

3 de juny de 2022 3 de juny de 2022 6 de juny de 2022

6 de juny de 2022 10 de juny de 2022 17 de juny de 2022

17 de juny de 2022 20 de juny de 2022 27 de juny de 2022
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CLIFFORD

AMANKONA

21 anys. Vic

Operari en un 

taller

Aquest final d’any ha estat marcat, sens 
dubte, pel Mundial de futbol de Qatar, 
que jo he seguit molt. Primer, animant la 
meva selecció, la de Ghana, que crec que 
podria haver fet molt més perquè som un 
país amb jugadors bons arreu, i després 
tots els africans ens vam sentir molt pro-
pers al Marroc i vam seguir-ho amb emo-
ció perquè ha estat històric que un com-
binat de l’Àfrica hagi arribat a semifinals. 
Estic segur que d’aquí a quatre anys hi 
haurà molts més equips del continent 
que faran un bon paper perquè ha estat 
un estímul per a tots. Jo tenia clar, però, 
que guanyaria l’Argentina perquè s’ho 
mereixia Messi i he gaudit molt. Soc molt 
futbolero i hi vaig jugar fins a Juvenil. Jo 
vaig arribar a Vic fa 10 anys i vaig jugar 
primer al Vic Riuprimer i després a l’AEC 
Manlleu, on vaig aprendre moltíssim. 

D’aquí que hagi escollit també el derbi 
entre les notícies destacades. Vaig viure 
el meu primer amb 12 anys a Vic i va ser 
increïble. N’he vist molts i em fixava en 
els grans per aprendre. Jo era extrem i 
davanter i m’agradava molt jugar a futbol 
però no vaig continuar perquè havia de 
treballar. En el seu dia no vaig acabar 
l’ESO i vaig haver de fer cursos després. 
Ara m’agradaria tornar a estudiar i treba-
llar d’alguna cosa que m’apassioni. Crec 
que això és important i, justament per 
això, he triat també com a notícia desta-
cada que les persones amb discapacitat 
intel·lectual tinguin feina per guanyar 
independència. També la de la visibilitza-
ció de malalties com l’ELA perquè ha de 
ser molt dur trobar-s’hi. De fet, per casos 
com aquest crec que és molt important 
que els ascensors i escales mecàniques 

funcionin correctament i ens hauríem de 
preocupar molt més del fet que esti-
guin espatllats. D’altra banda, he triat 
la notícia del toc manual de campanes 
perquè sempre m’ha cridat l’atenció que 
hi hagi persones que ho facin, i també el 
Mercat Medieval perquè és bo que deixi 
diners a la ciutat. El tema dels refugiats 
no podia faltar tampoc en la tria perquè 
és molt trist que encara hi hagi guerres 
i persones que hagin d’exiliar-se. Jo sé 
per experiència que és molt dur deixar 
el teu país, on tens les arrels i la família. 
Per últim, he triat el mercat de segona 
mà ja que és una bona acció per tancar un 
any que per a mi ha estat bo. He fet coses 
que no m’esperava fer i ara veig que puc 
fer-ne moltes més però que primer m’ho 
he de creure. Per això, la meva paraula de 
l’any 2022 és OPORTUNITAT. 
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Només una de cada cinc persones amb disca-
pacitat intel·lectual té feina. Imma Quiles, que 
fa tres anys que treballa a Gràfiques Manlleu, 
explica que tenir un sou li dona independència: 
va poder anar a viure sola quan va voler. 

Treballar per guanyar 
independència

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

L’ascensor de la plaça Fra Bernadí de Manlleu o 
els passos de vianants interactius a Vic i Ripoll 
formen part de la trama urbana i al seu dia s’hi 
van col·locar pensant a fer servei a la ciutadania, 
però de tantes avaries els veïns no se’n refien.

Condemnats a estar  

espatllats
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La campanya de Nadal a Vic arriba amb una pro-
posta inèdita, el Ressò. Es tracta de la primera 
edició d’una botiga temporal de segona mà que 
impulsen cinc entitats del tercer sector d’Osona 
a l’interior de l’església de la Pietat.

Un mercat de segona mà  

en una església
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Mig miler de persones homenatgen Manel 
Pajares, il·lustre jugador, entrenador i direc-
tiu de l’Abadessenc, afectat d’esclerosi lateral 
amiotròfica (ELA). Pajares va morir pocs dies 
després a causa de la malaltia. 

La lluita contra l’ELA d’un històric 
del futbol com Manel Pajares
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El Mercat Medieval de Vic tancava diumen-
ge l’edició del retorn a la normalitat amb un 
balanç de 300.000 visitants. Els paradistes han 
agraït la tornada al centre històric. Es calcula 
que deixa uns 5 milions a la ciutat. 

El Mercat Medieval deixa  
5 milions d’euros a la ciutat
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El Vic i el Manlleu van empatar en un partit en 
què hi va haver poques ocasions. Els manlle-
uencs es van avançar de penal al minut 66 i el Vic 
va neutralitzar l’avantatge tres minuts després. 
La part negativa va ser la lesió de Campayo. 

Vic i Manlleu empaten al 

derbi de Primera Catalana
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Poques competicions tenen tanta repercussió 
arreu del món com el Mundial de futbol cada 
quatre anys. EL 9 NOU va elaborar un cicle de 
reportatges per conèixer com el viuen els segui-
dors d’algunes de les seleccions.

El Mundial de futbol des 

d’Osona i el Ripollès
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El toc manual de campanes ha estat declarat 
Patrimoni Cultural de la Humanitat. A Osona la 
progressiva mecanització dels campanars ha fet 
que en quedin pocs testimonis. Com el de Josep 
Ferrer, a Granollers de la Plana. 

Reivindicant la figura  

del campaner
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Uns 160 refugiats ucraïnesos establerts a 
Catalunya han estat de colònies a Vilanova de 
Sau. Era l’activitat que tancava un programa de 
la Generalitat que durant mig any ha atès 1.500 
infants de 0 a 16 anys. 

Posant el focus en “les cures” 
dels infants ucraïnesos refugiats

2 de desembre de 2022 2 de desembre de 2022 2 de desembre de 2022

9 de desembre de 2022 9 de desembre de 2022 12 de desembre de 2022

16 de desembre de 2022 19 de desembre de 2022 19 de desembre de 2022
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T
arragona tiene un tesoro ar-
quitectónico del que siem-
pre saca pecho, pero no 

suele ser es visitado con frecuen-
cia por los autóctonos. La Cate-
dral de Tarragona es una joya que 
esconde secretos fantásticos y con 
una simbología cuyo significa-
do puede que a muchos se nos 
escape. Por eso es interesante vi-
sitarla por dentro. Es lo que hi-
cieron ayer unos cuarenta niños 
y niñas, acompañados por sus 
abuelos. 

La Associació Amics de la Ca-
tedral de Tarragona organizó 
la séptima edición de la activi-
dad ‘Els avis ensenyen la Cate-
dral als néts’. Dicha iniciativa 
quiere juntar dos generaciones 
alejadas en el tiempo en un 
mismo emplazamiento. Los abue-
los han visitado muchas veces la 
Catedral. Para sus nietos, pue-
de que esa fuese su primera 
vez. ¡Qué mejor forma de des-
cubrir el templo! 

A las 11 h, puntual, empezó la 
visita. La presentadora del acto 
y miembro de Amics de la Cate-
dral de Tarragona, Maria Joana 
Virgili, daba la bienvenida a pe-
queños y mayores. La actividad 
dio comienzo con un repaso rá-
pido al mito de la creación. Uno 
a uno, los infantes repasaron las 

siete jornadas que, según el re-
lato, tardó Dios en crear la vida 
en el planeta. Completado este 
primer apartado, llegó el momen-
to de las actividades. En una bol-
sa naranja que se les dio a la en-
trada, los niños sacaron un cua-
derno y unas pegatinas. Su 
misión, con ayuda de los abue-
los, engancharlas en orden pa-
ra reconstruir el mito. 

«Hazlo bien, ¿eh?», avisaba 
una abuela a su nieta. Otra an-
ciana se ponía las manos a la ca-
beza, mientras sonreía, al ver que 
su nieto había cambiado el or-
den de la creación, descansan-
do Dios al primer día. Cosas que 
pasan. Pese a todo, la actividad 

salió bien y se pudo seguir ade-
lante con la visita a la Catedral. 
La capilla de la Inmaculada 
Concepción fue la segunda pa-
rada, con una representación de 
la adoración de los pastores 
con algunos de los infantes ca-
racterizados. 

La visita terminó en el claustro 
de la Catedral, en dónde los jó-
venes se convirtieron en explo-
radores para buscar los detalles 
escondidos en las salas y en el 
patio de este lugar. 

Mientras los pequeños emulaban 
a Indiana Jones, Maria Joana 
Virgili, dinamizadora de la acti-
vidad, contaba que lo que se inten-
ta es «enseñar la Catedral a tra-
vés de la iconografía y la simbo-
logía, que en muchos casos es 
desconocida por los más peque-
ños». Y también por los no tan 
pequeños, porque seguro que al-
gún padre o madre que acompa-
ñaba a los niños, tampoco cono-
cía algunos de los secretos mejo-
res guardados de la Catedral. 

Uno no pude evitar pensar en 
lo bonito que sería organizar pe-
riódicamente actos como estos 
para que los tarraconenses des-
cubran qué se esconde detrás de 
la fachada más fotografiada de 
Tarragona, más allá de lo litúr-
gico.

Crónica 
Cultura. Un centenar de personas 
participaron ayer en la actividad 
‘Els avis ensenyen la Catedral als néts’ARNAU CURTO HOL 

@arnaucurto

Pequeños y mayores disfrutaron de la visita que se centró en la iconografía del templo. FOTO: PERE FERRÉ

«Intentamos enseñar 
la Catedral a través 
de la iconografía y de 
la simbología, que en 
muchos casos es 
desconocida por los   
más pequeños» 
Maria Joana Virgili

Descubrir la Catedral 
junto a los abuelos

Tarragona
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Per què ens deixem  
enganyar tan fàcilment?

L’evolució ens ha dotat 
de cervells ben prepa-
rats per sobreviure i 
reproduir-nos, però 
també sabem que es 

tracta d’òrgans que mostren una cla-
ra tendència a deixar-se enganyar 
amb facilitat, especialment de mane-
ra col·lectiva. Heròdot deia que “és 
més fàcil enganyar a molts homes que 
a un de sol”.  

D’una banda, els primatòlegs i 
etòlegs han mostrat la continuïtat 
emotiva i de comportament que hi 
ha entre el món dels humans i el dels 
altres animals –la nostra genètica és 
molt més antiga que els nostres 
llenguatges–, mentre que les neuro-
ciències constaten com el cervell 
d’una mateixa persona és capaç de 
raonar en un mateix dia de manera 
complexa i crítica per resoldre pro-
blemes professionals i alhora mos-
trar-se mandrós i crèdul en relació 
a idees religioses, polítiques o mo-
rals heretades.  

D’altra banda, alguns filòsofs han 
insistit en la perillosa fascinació d’al-
gunes idees abstractes que els hu-
mans hem inventat per donar sentit 
a la complexitat del món (déus de tots 
colors, ànimes immortals, paradisos 
polítics de justícia, etc.). Les nocions 
abstractes ens enlluernen i els errors 
cognitius són comuns a totes les cul-
tures. Autors com Montaigne o 
Tocqueville s’adonen que, en els afers 
humans, una idea verdadera però 
complexa és difícil que pugui compe-
tir amb una idea falsa però senzilla. 
Amb ironia britànica, Bertrand Rus-
sell ho resumia així: “Es diu que l’ho-
me és un animal racional; m’he pas-
sat tota la vida buscant-ne proves”.  

Tot això no deixa de ser paradoxal 
en una espècie que es vol distingir de 
les altres espècies animals autoano-
menant-se sapiens. Pensem, per 
exemple, en l’indiscutible èxit de les 
abstraccions polítiques o religioses.  

En l’àmbit polític s’apel·la a con-
ceptes molt abstractes amb vocació le-
gitimadora (justícia, llibertat, igualtat, 
nació, socialisme, democràcia, federa-
lisme, etc.), introduïdes en el relat com 
“paraules màgiques”. És a dir, com 
conceptes que la seva mera menció 
justifica de per si la correcció d’un pro-
jecte col·lectiu. Quan els fets empírics 
neguen o relativitzen les preteses bon-
dats pràctiques d’aquests conceptes, 
la tendència és sovint negar els fets o 
atribuir-los a males aplicacions d’unes 
idees intrínsecament correctes.  

Per la seva banda, la majoria de re-
ligions pretenen donar resposta a 
qüestions complexes, com l’origen del 
món, el sentit de la vida, els afers mo-
rals o la legitimació dels ordres polí-
tics, a partir de conceptes molt sim-
ples. Els arguments crítics de caràcter 
lògic o empíric hi queden marginats. 
La credulitat religiosa resulta “econò-
mica”, això sí, en el sentit que reque-
reix poc esforç per entendre el dis-
curs, enfront de les idees científiques 
o filosòfiques, que requereixen més 
esforç crític. La fortalesa de les idees 
religioses va de bracet amb una notò-
ria pobresa intel·lectual. Jared Dia-
mond ens recorda una cosa de sentit 
comú: allò que una religió diu sobre el 
món resulta estrany, surrealista o 
simplement ridícul per als creients en 
altres religions i per als agnòstics o 
ateus. Molt sovint els semblen idees 
produïdes sota els efectes d’una dro-

ga que incentiva la ignorància. Crec 
que no cal posar-ne exemples. 

Molts investigadors i pensadors 
han esmerçat esforços a intentar cor-
regir aquesta tendència dels humans 
a moure’s enmig de les ombres d’una 
irracionalitat crèdula i mandrosa. En 
l’àmbit de la naturalesa, les ciències 
són la millor eina intel·lectual que te-
nim per obtenir les millors respostes 
sobre el món, encara que siguin res-
postes provisionals. De fet, entenem 
millor el món natural que el món dels 
humans. En relació a aquest últim és 
recomanable tenir present aquells 
autors que mostren una actitud es-
cèptica sobre les idees i el comporta-
ment dels humans (per exemple, 
Montaigne, Stuart Mill o Berlin). Aju-
den a pensar millor. La filosofia, en 
contra del que a vegades es diu, és de 
les coses més útils que un pot tenir 
present si vol viure menys enganyat. 
Per què? Doncs perquè sabem que 
moltes vegades les qüestions pràcti-
ques humanes no tenen solucions 
harmòniques. Els nostres valors re-
sulten sovint contradictoris en l’àm-
bit pràctic. Moltes vegades la lluita no 
és entre el bé i el mal, sinó entre el bé 
i el bé. I cal optar o prioritzar. 

En resum, vivim amb cervells for-
mats per un al·luvió evolutiu de més 
de tres mil cinc-cents milions d’anys, 
mentre el nostre petit planeta dona 
voltes al voltant d’una estrella vulgar 
en una galàxia com centenars de mi-
lions d’altres. Es tracta de cervells que 
acostumem a arrossegar una mandra 
epistemològica que queda fàcilment 
embruixada pels miratges abstractes 
dels nostres llenguatges. Solucions? 
Les ciències ens aporten coneixe-
ments contrastats, mentre que la fi-
losofia ens pot aportar saviesa, una 
cosa més fluida i permanent. Cap de 
les dues ens farà necessàriament més 
feliços, però ambdues ens poden fer 
més previngudament crítics respec-
te a les idees heretades. 

FERRAN REQUEJO
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Benet XVI,  
l’autor

✒ La lenta mort de Joseph Ratzinger / Benet 
XVI és una bona excusa per celebrar el pensa-
dor que ha estat, i l’obra que deixa. Alguns tí-
tols (molt coneguts, d’altra banda) de l’auto-
ria de Joseph Ratzinger són recomanables 
per a qualsevol lector amb un mínim de ganes 
de conèixer els fonaments de la visió occiden-
tal del món i de la vida. És el cas de la cèlebre 
Introducció al cristianisme, o de l’extensa, i 
també famosa, obra sobre Jesucrist, Jesús de 
Natzaret (n’hi ha traducció catalana a l’edito-
rial Claret). Són llibres en què Ratzinger s’es-
força precisament per aportar transparència 
al pensament cristià, una idea (la de la trans-
parència) que marca la seva tasca com a teò-
leg, que és com es veia a ell mateix: un estu-
diós de la religió, un indagador de la idea de 
Déu, un pensador de la fe. La fe dels senzills, 
que Ratzinger va defensar sempre i que va en-
altir, ja com a papa, a l’encíclica Deus caritas 
est (“Déu és amor”, una frase que procedeix 
de l’Evangeli de Joan i no d’aquell acudit d’un 
ciutadellenc que es va enfadar perquè es pen-
sava que li deien “Déu és a Mó”, és a dir, “a 
Maó”). En aquest text, Benet XVI situa l’amor 
com l’element central de la fe, i és una obvi-
etat dir que és de gran interès per a creients 
i no creients, a més de ser una obra literària-
ment notable (Ratzinger/Benet XVI és un 
bon escriptor, vigorós i subtil alhora). 

 
✒ A banda de la transparència, tal vegada Be-
net XVI s’hagi convertit (sense proposar-s’ho, 
i per contrast) en una figura representativa 
d’altres idees, o valors, com la tolerància o el 
respecte pels altres. Se l’ha acusat d’inquisidor, 
de nazi o pronazi, de pederasta o encobridor de 
pederastes. A pesar que la pèssima fama que 
acompanya l’Església catòlica i els seus sectors 
més conservadors (que, per altra banda, solen 
ser els hegemònics), demostradament capaços 
de cometre qualsevol abjecció en nom de Déu, 
és del tot justificada, les invectives contra Rat-
zinger/Benet XVI són injustes. Al contrari del 
que se sol dir, sí que va actuar contra la pede-
ràstia (una xarxa criminal internacional des-
envolupada des de dins mateix de l’Església), 
i de fet va decidir renunciar al papat en adonar-
se que li faltaven les forces per enfrontar-s’hi, 
com sí que ha fet durant anys, i amb prou re-
solució, Bergoglio/Francesc. 

 
✒ Qui vulgui conèixer en detall la vida de Be-
net XVI té la biografia que n’ha fet Peter See-
wald, de més de mil pàgines. Per a qui no li cal-
gui tanta exhaustivitat, la pel·lícula Els dos pa-
pes (del director brasiler Fernando Meirelles 
i amb Anthony Hopkins i Jonathan Pryce fent 
de Ratzinger i Bergoglio, respectivament), 
que posa en escena una llarga conversa en què 
els dos personatges confronten les seves ma-
neres de pensar just abans que Benet XVI re-
nunciï per donar pas a Francesc, és una bo-
na manera d’acostar-se als dos personatges i 
als debats interns de l’Església, en un món en 
què el paper de les religions dites del Llibre 
segueix sent crucial. El film també és un pro-
nunciament contra els dogmatismes i a favor 
de la complexitat. Com la mateixa vida i obra 
de Ratzinger/Benet XVI.

SEBASTIÀ ALZAMORA 
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