
04.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 DOSSIER 



Sumari

Sistach: Benet XVI tenia una estima especial a la cultura catalana | Catalunya
Religió

4

catalunyareligio.cat Audiència: 13.508 Valor: 472€

Els bisbats catalans preparen misses en record del papa Benet XVI | Catalunya
Religió

6

catalunyareligio.cat Audiència: 13.508 Valor: 472€

Segon dia de capella ardent de Benet XVI | Redacció | ciutat del vaticà |
Societat | El Punt Avui

7

elpuntavui.cat Audiència: 504.867 Valor: 869€

La muerte de Ratzinger allana el camino de la renuncia de Francisco 8
cat.elpais.com Audiència: 134.467 Valor: 754€

Indignació al món àrab per la provocació d'un ministre d'Israel a l'esplanada de
les mesquites

11

ccma.cat Audiència: 2.566.091 Valor: 3.181€

La catedral de Tarragona celebrarà una missa funeral pel papa emèrit Benet
XVI

14

tarragona21.com Audiència: 16.607 Valor: 482€

La Catedral s'acomiadarà aquest dissabte del Papa Benet XVI 15
Més Tarragona , Edició: GENERAL Audiència: 34.000 Difusió: 24.420 Valor: 215€

Unes 135.000 persones ja han donat l'últim adeu a Benet XVI 16
El Segre en Català , Edició: Segre Català Audiència: 52.000 Difusió: 4.412 Valor: 541€

Benedicto XVI tendrá un funeral papal pero con adaptaciones 17
elperiodico.com Audiència: 11.235.969 Valor: 13.932€

El Vaticano simplifica el rito de funeral para Benedicto XVI 19
ABC , Edició: BARCELONA Audiència: 9.000 Difusió: 74.292 Valor: 21.733€

Benedicto XVI será enterrado en tres ataúdes y con un rito parecido al de un
papa reinante

20

lavanguardia.com Audiència: 31.047.192 Valor: 38.498€

La difícil convivència dels dos papes 23
La Vanguardia en català , Edició: General Audiència: 243.000 Difusió: 40.412 Valor: 11.949€

El papa Francisco no dimitirá a corto plazo 24
elperiodico.com Audiència: 11.235.969 Valor: 13.932€

La triple reinvenció del papa Ratzinger 25
elperiodico.cat Audiència: 289.697 Valor: 802€

La nit dels ignorants 3.0 - Eduard Rubió: Benet XVI ha estat el papa més savi
en qüestions teològiques

26

ccma.cat Audiència: 2.566.091 Valor: 3.181€



Indignación en el islam por la visita del 'sheriff' a Al Aqsa 27
lavanguardia.com Audiència: 31.047.192 Valor: 38.498€

Provocació d'un ministre supremacista jueu israelià | Redacció | jerusalem |
Política | El Punt Avui

29

elpuntavui.cat Audiència: 504.867 Valor: 869€

Un ministre israelià visita l'Esplanada de les Mesquites i encén els palestins 30
ara.cat Audiència: 1.052.225 Valor: 1.304€

Commemoració dels 900 anys de la consagració de les esglésies de Taüll 31
La Mañana , Edició: General Audiència: 2.000 Difusió: 1.788 Valor: 290€

El papa savi que va fer un pas al costat 32
La Vanguardia en català , Edició: General Audiència: 243.000 Difusió: 40.412 Valor: 6.081€

Crisi vocacional a l'Església 33
La Mañana , Edició: General Audiència: 2.000 Difusió: 1.788 Valor: 98€

Benedicto XVI: intelectual, teólogo y líder 34
elperiodico.com Audiència: 11.235.969 Valor: 13.932€



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIES  

DESTACADES 



Mitjà: catalunyareligio.cat

Publicat: 03/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 13.508 Lectores

Valor: 472€

URL: https://www.catalunyareligio.cat/ca/sistach-benet-xvi-t...

Sistach: "Benet XVI tenia una estima
especial a la cultura catalana" | Catalunya
Religió
Miquel Codolar –CR Benet XVI va ser papa durant vuit anys, des del 19 d’abril del 2005, fins
que, per sorpresa de tothom, va renunciar, l’11 de febrer del 2013. Durant aquests anys
l’arquebisbe de Barcelona va ser el cardenal Lluís Martínez Sistach. En aquesta conversa amb
Catalunya Religió, l’arquebisbe emèrit de Barcelona valora la importància de la visita de Benet
XVI a la Sagrada Família, l’estima que tenia per la cultura catalana, l’ús del català per part del
pontífex, i la relació que van mantenir.

Què ens deixa Benet XVI?

Penso que en la consciència de molts barcelonins en seguirà vinculant sempre l’estimat papa
Benet XVI amb la basílica de la Sagrada Família, una obra cabdal de l’art i la cultura. El fet que
el papa Benet XVI vingués a Barcelona és un motiu per donar-li gràcies reiterades. Enmig de les
seves obligacions, que les tenia constantment va acceptar la invitació que li vaig fer, que sí que
era important, però no era, per exemple, el mil·lenari d’una catedral que involucra tota la diòcesi.

Què creu que el va convèncer per acceptar de venir?

És una obra nova, originalíssima, d’Antoni Gaudí. Realment va acceptar venir a dedicar la
Sagrada Família perquè va entendre com Gaudí, que havia mort el 1926, havia anticipat coses
del Concili Vaticà II (1962-1965). Gaudí havia plasmat abans del Concili que una església és per
celebrar l’eucaristia, i que té un únic altar, una seu i un ambó. Es va avançar. El papa es va
adonar d’aquesta preparació litúrgica d’Antoni Gaudí, i ho hem d’agrair.

I aquest va ser l’argument definitiu?

No és pas l’únic motiu, però també és un motiu important. Realment això el va ajudar, el va
confortar, animar, encoratjar, per poder acceptar la meva invitació. Insisteixo que li hem d’agrair
moltíssim. Ell també tenia curiositat per veure com havia quedat la Sagrada Família, i això també
el va moure.

"No va costar massa que Benet XVI vingués a Barcelona"

Per Benet XVI no va ser un viatge més.

De fet, un dels cardenals que van venir, que es dedicava a la qüestió de les beatificacions i
canonitzacions, em deia arran d'aquesta celebració del 7 novembre del 2010, que si durant el
seu pontificat s’hagués beatificat Antoni Gaudí, Benet XVI hauria vingut a Barcelona beatificar-
lo. I és que van veure que el papa havia quedat molt impressionat.

I no va parlar-ne directament amb Benet XVI?

A l’hora de dinar, després de la celebració de la Sagrada Família, a la seu del bisbat de
Barcelona, jo estava a la seva dreta, i el primer que em va dir va ser: “De la celebració d’aquest
matí me n’ha quedat un record inesborrable”. Quan jo l’he visitat, essent emèrit, em recordava
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que quan va venir a la Sagrada Família havia quedat impressionat, i de l’obra excel·lent d’Antoni
Gaudí.

Va ser fàcil convèncer-lo per venir?

No va costar massa que vingués, el secretari d’estat també em va fer costat. També tenia molt
interès que coneixes la Sagrada Família. Va ser molt positiva la visita i es va emportar una
impressió molt gran, i suposo que des del cel tindrà una visió més àmplia.

"El mestre de cerimònies del Papa sempre em preguntava en quina llengua volia les
celebracions"

Ha estat un dels papes que ha fet servir més el català, com s’ho va fer?

Preparant les celebracions hi havia el mestre de cerimònies del Papa, el del bisbat i un servidor.
Havíem de programar les celebracions i les llengües, el que es feia en llatí, català, i castellà. El
mestre de cerimònies del Papa sempre em preguntava en quina llengua ho volia. Em va donar
molta iniciativa. I va anar molt bé, el català va ser molt emprat. Però hi ha tota una valoració per
part de Benet XVI de la cultura catalana, no només ha inaugurat un temple únic al món sinó
també tenia una estima especial a la nostra cultura.

Expliqui’m això.

Ell tenia un afecte molt gran per la cultura, ha estat un home culte, un teòleg i, per tant, tota la
dimensió cultural la valorava molt. Lògicament en cada lloc havia d’utilitzar les llengües
corresponents, però li puc dir que van quedar satisfets tots de l’amplitud del català en la
celebració litúrgica de la dedicació de la Sagrada Família.

I com han estat les converses amb el papa emèrit?

El visitava, però sense abusar-ne, també tenint present que ell tenia 10 anys més que un
servidor, això també es nota. Només hi anava quan tenia assumptes per tractar. Una vegada el
vaig anar a veure, perquè es preveia que les torres dels Evangelistes de la Sagrada Família
fossin més altes que la de la Mare de Déu. Jo vaig dir que la de la Mare de Déu havia de ser
més alta, per la seva importància en la Sagrada Família i la seva funció importantíssima en la
història de la salvació. Però per curar-me en salut, vaig visitar al papa, expert en teologia, el
teòleg més gran que teníem, en una visita personal, i em va contestar de seguida que
naturalment.

Alguna cosa més?

Quan faltaven unes setmanes per la dedicació de la Sagrada Família, en una audiència, vaig ser
dels primers a passar. Li vaig explicar que quan preguntaven a Gaudí qui acabaria la Sagrada
Família ell deia que seria sant Josep, perquè els devots a sant Josep són els que van motivar-ne
la construcció. I el papa que va acabar l’església, que en va fer la dedicació, es diu Josep. És
una casualitat bonica.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/quan-papa-parla-catala
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Els bisbats catalans preparen misses en
record del papa Benet XVI | Catalunya
Religió
CR Després de les primeres reaccions a la mort del papa Benet XVI dels bisbats amb seu a
Catalunya, les diferents diòcesis han començat a organitzar misses funerals per recordar el papa
emèrit arreu del territori. Les celebracions es duran a terme entre aquest dissabte i el divendres
13 de gener.

A Barcelona, la basílica de la Sagrada Família acollirà aquest dissabte a les 17:00 h l'eucaristia
"pel repòs etern" de Joseph Ratzinger. L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep
Omella, serà l'encarregat de presidir l'eucaristia acompanyat dels bisbes auxiliars Sergi
Gordo i Javier Vilanova. L'arquebisbat de Barcelona ha anunciat que la missa serà d'accés
lliure i que es podrà accedir a la basílica a partir de les 16:15 h fins a completar l'aforament. 

Els bisbes catalans presidiran les eucaristies en record del papa emèrit

També el dissabte es recordarà Benet XVI a Tarragona, Lleida, Vic i Girona. Les eucaristies de
les quatre diòcesis començaran a les 11:00 h i tindran lloc a les respectives catedrals. En el cas
de Lleida i Vic s'ha explicitat que els bisbes Salvador Giménez i Romà Casanova presidiran
les celebracions. A Solsona també se celebrarà dissabte l'eucaristia en record al Papa, però
aquesta serà a les 12:00 h del migdia. En aquest cas també s'ha confirmat que el bisbe
Francesc Conesa presidirà l'eucaristia a la catedral.

A Terrassa, la missa per Ratzinger serà el divendres 13 de gener a les 20:00 h. La presidirà el
bisbe Salvador Cristau a la catedral. 

Pel que fa al bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en els dies vinents s'informarà d'aquesta
eucaristia que tindrà lloc a la Catedral Parròquia de Sant Llorenç. A Urgell, des del bisbat s'ha
informat que en els propers dies, a totes les parròquies i esglésies de la diòcesi, es farà una
missa funeral "per l'ànima del papa Benet XVI".

Un llibre de condolences per acomiadar el pontífex

A més, l'arquebisbat de Barcelona també ha posat a disposició de la ciutadania aquest dilluns
un llibre de condolences al palau episcopal. Tots aquells que ho vulguin, poden apropar-s'hi per
acomiadar el pontífex emèrit a través d'un escrit. L'horari d'accés al llibre serà de 10 a 13:30 h.

Una de les personalitats que s'ha acostat aquest matí al palau episcopal per signar el llibre de
condolences ha estat, precisament, el president delegat de la Junta Constructora del Temple
Expiatori de la Sagrada Família, Esteve Camps. Ho ha fet acompanyat del secretari de la
junta, Jaume Solé; del director general Xavier Martínez; i de l'arquitecte director de la
basílica, Jordi Faulí. "Recordem amb estima la seva vinguda el 2010 a Barcelona per a la
dedicació de la basílica", han expressat des de la Sagrada Família
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Segon dia de capella ardent de Benet XVI |
Redacció | ciutat del vaticà | Societat | El
Punt Avui
Redacció - ciutat del vaticà

La capella ardent de Benet XVI, mort dissabte passat als 95 anys, ha obert per segon dia
consecutiu avui a les set del matí, després que dilluns s’haguessin superat totes les expectatives
d’afluència. Unes 65.000 persones van passar dilluns a acomiadar-se del papa emèrit abans del
funeral de demà passat, quan les previsions apuntaven a 35.000.

Des de primera hora del matí, milers de fidels esperaven ja a les portes de la plaça Sant Pere
del Vaticà per poder entrar a la basílica vaticana per acomiadar el teòleg alemany Joseph
Ratzinger, que el 2013 va convertir-se en el papa en renunciar al pontificat en els últims sis
segles.

Les restes de Benet XVI descansen sobre un cadafal de tela daurada als peus de l’altar de la
Confessió i del baldaquí de Bernini, sobre el lloc en el qual segons la tradició va ser sepultat
Sant Pere.

Passaven uns minuts després de les set del matí quan les portes de la basílica de Sant Pere del
Vaticà s’han tornat a obrir avui i centenars de fidels que feia hores que esperaven van poder
entrar a la capella que romandrà oberta fins a les set de la tarda. L’últim dia de capella ardent
serà demà, mentre que Francesc celebrarà l’audiència general a l’aula Pau XI, ja que no s’ha
cancel·lat cap de les activitats del pontífex argentí.

Mentrestant, el Vaticà ultima el funeral d’aquest dijous que serà oficiat per Francesc, el
successor de Benet XVI al capdavant de l’Església catòlica, en la inèdita circumstància d’un
papa que celebra les exèquies d’un altre papa. A causa dels seus problemes de mobilitat,
previsiblement el pontífex argentí estarà acompanyat pel secretari d’Estat, el cardenal Pietro
Parolin, i el degà del Col·legi Cardenalici, el cardenal Giovanni Battista Re.

No serà un funeral d’Estat, per no tractar-se d’un pontífex en actiu, tot i que comptarà amb
delegacions oficials d’Itàlia i Alemany, el país natal de Benet XVI. La resta d’autoritats que hi
vulgui assistir ho hauran de fer a títol personal.

Encara no ha transcendit res sobre el ritu de la litúrgia, que potser tindrà algunes variacions per
la condició “d’emèrit” de Benet XVI, però algunes fonts asseguren que la voluntat de Francesc
és retre homenatge al seu predecessor amb tots els honors, de manera que és probable que, per
exemple, el fèretre amb les restes de Joseph Ratzinger passi per la Porta de la Mort, una de les
cinc portes de la Basílica de Sant Pere que s’utilitza perquè la creuen els taüts dels pontífexs.

Després del funeral, el cos de Benet XVI serà enterrat a la cripta de la basílica, on reposen molts
pontífexs. La tomba escollida per ell mateix ha estat la que en el seu dia van ocupar les restes
de Joan Pau II, buida des que les seves restes van ser traslladades a una capella de la basílica
de Sant Pere amb motiu de la seva beatificació el maig del 2011.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2237505-segon-dia-de-capella-ardent-de-benet-xvi.html


Mitjà: cat.elpais.com

Publicat: 04/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 134.467
Lectores

Valor: 754€

URL: http://cat.elpais.com/internacional/2023-01-04/el-futur...

La muerte de Ratzinger allana el camino de
la renuncia de Francisco | Internacional | EL
PAÍS
La muerte de cada papa había generado en los últimos siete siglos un proceso político de
enormes consecuencias. Tras el funeral del difunto, y declarada la sede vacante, el colegio
cardenalicio se encerraba en la Capilla Sixtina hasta que el Espíritu Santo señalaba cuándo era
la hora de añadir clorato de potasio, lactosa y colofonia al brasero con las papeletas de votación
para obtener la clarificadora fumata blanca. Esta vez no sucederá. Pero la muerte de Benedicto
XVI también tendrá consecuencias políticas, legales y biográficas en la recta final de su sucesor,
que hoy es un año más viejo que Joseph Ratzinger en 2013, cuando renunció al cargo. El
camino de la dimisión, por un lado, queda allanado para Francisco. Pero la oposición al Papa
no es ningún secreto, presiona y se organiza ya pensando en el siguiente cónclave.

Francisco siempre explicó que tomaba buena nota de la renuncia de su predecesor. Y que en
adelante sería imposible no valorar esa posibilidad para un papa que intuyese el declive de sus
fuerzas. Pero también dio a entender que dos papas eméritos serían demasiado y que, en
ningún caso, un hipotético paso al lado tendría sentido mientras su predecesor viviese. Y esa es
la principal novedad ahora. Quienes le conocen bien, sin embargo, creen que la autoridad de
Francisco se verá más reforzada sin la coexistencia papal y que no hay una renuncia a la vista.
“Creo que el jueves [día del funeral de Ratzinger] el papado de Francisco vuelve a empezar.
Hasta hoy Benedicto XVI ha sido una referencia, pero también un freno y una suerte de
contención, especialmente por los ambientes conservadores que han intentado utilizarlo”,
señala Alberto Melloni, historiador de la Iglesia.

El sector ultraconservador libró en los últimos años una batalla sin cuartel contra Francisco, a
quien acusaron de hereje y llegaron a pedir su renuncia, por boca del arzobispo Carlo Maria
Viganò. Benedicto, sin embargo, funcionaba también como una suerte de escudo. Y ahora
Francisco deberá medirse con esos ambientes, principalmente procedentes de la iglesia y el
mundo conservador estadounidense, que incluso llegaron a proclamar la sede vacante. “La
oposición que tiene Francisco dentro de la Iglesia no debe minusvalorarse. Todos los papas la
han tenido, también los gobernantes… Hasta cierto punto es normal. El problema es que ahora
las resistencias apuntarán directamente a su dimisión y a un cónclave que cambie el eje del
pontificado. Benedicto se fue pensando que se seguiría su línea ―su candidato preferido era
Angelo Scola―, pero no fue así. Si la presión para la dimisión crece y se hace fuerte, para el
Papa será un problema. Porque la única condición de la renuncia es que debe ser libre. De
modo que cuanto más presión tenga, más impensable será ese paso a un lado. El Papa no
puede rendirse a la voluntad de los otros”, insiste Melloni.

Francisco, a sus 86 años, arrastra algunos serios problemas de movilidad que le han impedido
realizar algún viaje y asistir a determinadas citas. Hoy se desplaza en silla de ruedas y camina
de vez en cuando con la ayuda de un bastón. Un papa frágil no es el mejor aliado para el
simbolismo del poder. Pero él mismo, alejando los rumores de que esté cerca de marcharse,
destacó en una entrevista reciente con ABC que “la Iglesia no se gobierna con la rodilla, sino
con la cabeza”. Una de las personas que mejor le conoce y ha estudiado su pontificado, su
biógrafo Austen Ivereigh, no tiene duda de que “la muerte de Benedicto abre el camino a
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renunciar cuando llegue ese momento”. “Parecía inconcebible que lo hiciera con su predecesor
vivo. Pero al mismo tiempo creo que es un pontificado con mucho camino por recorrer y veo a
Francisco mejor que el año pasado en términos de salud y energía”, apunta al teléfono.

Reforma del papado emérito

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

El tema ahora, sin embargo, es el modo en que se puede regular una situación como una
renuncia papal ―la última antes de la de Benedicto XVI en 2013 fue de Gregorio XII en 1415―,
que hasta ahora ha generado mucha confusión y guerras soterradas. Ivereigh intuye que esa
será la clave. “La cuestión interesante es el tema de la reforma de la institución del papado
emérito, que solo tiene 10 años. Está claro que Francisco lo reformará, pero veremos de qué
manera. Es indudable que ahora sí tiene más libertad para hacerlo [ya que no dejaría en
evidencia la decisión de Ratzinger en 2013 de seguir llamándose a sí mismo papa] y habrá una
reflexión necesaria sobre la experiencia de estos últimos 10 años. Él mismo dijo que, si no se
acomete, existe el riesgo de crear una autoridad paralela con la figura del emérito. Benedicto
siempre fue muy leal, pero es indudable que algunos opositores le usaron de una forma
escandalosa para dañar al Papa”, insiste Ivereigh.

Francisco ha dado algunas pistas sobre su hipotética renuncia en los últimos tiempos. Entre
otras cosas, señaló que, llegado el caso, decidiría solo ostentar el título de obispo emérito de
Roma, pasaría a vestir de negro y se iría a vivir fuera de los muros vaticanos: probablemente a la
basílica de San Juan de Letrán. Una señal evidente de la idea que tiene sobre las interferencias
que podría llegar a generar la figura mal regulada de un papa emérito. Massimo Faggioli,
teólogo y profesor de la Universidad de Villanova (Filadelfia), cree que ese aspecto será
fundamental ahora. “El verdadero problema si Francisco decide renunciar será de qué forma
decide hacerlo. Y no lo veo encerrado en un monasterio como Benedicto XVI. Es un hombre
distinto. De modo que lo interesante ahora no es si renunciará o cuándo, sino cómo lo haría. Ese
será el gran cambio si se produce”.

El pontificado de Francisco, al menos su agenda, no ha terminado. Queda todavía completar
grandes reformas, como la puesta en marcha de la nueva Constitución apostólica. Y el Papa
deberá lidiar con asuntos ideológicos de carácter opuesto. Más allá de sus críticos
ultraconservadores, también deberá gestionar la decepción de la iglesia alemana con lo que se
consideran reformas fallidas y el impulso germano en avanzar mucho más rápido en cuestiones
fundamentales para la apertura de la Iglesia hacia la sociedad. De hecho, los alemanes han
comenzado un proceso sinodal paralelo que ha debatido sin tapujos y en profundidad la
necesidad de ordenar a mujeres, de bendecir a las parejas gais o la revisión del celibato

https://elpais.com/suscripciones/#/campaign?cid=ZWxwYWlzX3JlZGFjY2lvbl9ta3Rjb250ZW50X2VkaXRvcmlhbF9jdGFzZWNjaW9uX2ludGVybmFjaW9uYWxfRVM=&prod=SUSDIG&o=susdig_camp&prm=nwl_suscrip_cta_articulo_Subscription_espa�a
https://elpais.com/internacional/2022-03-19/el-papa-reorganiza-el-vaticano-con-una-nueva-constitucion.html


sacerdotal obligatorio.

El Papa quiere que la Iglesia reflexione unida sobre sí misma en lo que él llama el camino
sinodal, pero las corrientes ahora mismo parecen demasiado alejadas. El tramo final de su
pontificado, ya sin la mirada de Ratzinger desde lo alto del monasterio de Mater Ecclesiae
[Madre Iglesia], deberá ocuparse de este asunto.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

https://www.facebook.com/elpaisinternacional
https://twitter.com/elpais_inter
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/334
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Indignació al món àrab per la provocació
d'un ministre d'Israel a l'esplanada de les
Mesquites
Un dels ministres més radicals del govern més dretà de la història d'Israel, Itamar Ben-Gvir, ha
tardat cinc dies a complir la seva amenaça. A primera hora d'aquest dimarts, i després d'haver-ho
pactat amb la policia israeliana, ha visitat durant 15 minuts, i envoltat d'escortes, l'esplanada de
les Mesquites.

Es tracta del tercer lloc més sagrat de l'islam, situat a la part de Jerusalem ocupada il·legalment per
Israel des del 1967. Ben-Gvir ja havia trepitjat abans l'emplaçament de la mesquita d'Al-Aqsa, però
ara és la primera vegada que ho fa com a màxim responsable de la Seguretat Nacional d'Israel en
l'executiu de Benjamin Netanyahu.

Israel compta des de finals de desembre amb el govern més dretà de la història
(Reuters)

El ministre és partidari de canviar el delicat statu quo a la ciutat vella de Jerusalem. Advocat de
formació i de 46 anys, Ben-Gvir ha estat condemnat per incitació a l'odi racial i donar suport a una
organització terrorista antiàrab i és colon d'un dels assentaments jueus més extremistes de
Cisjordània.

Just després de la polèmica visita, Ben-Gvir ha advertit els islamistes de Hamas que no es
deixarà acovardir i que el lloc sagrat estarà obert a partir d'ara per a tots els jueus que vulguin
resar-hi.

"El govern israelià de què formo part no es rendirà davant d'una vil organització criminal. El mont
del Temple és obert a tothom i si Hamas pensa que amenaçant-me m'aturarà, han d'entendre que
els temps han canviat. Hi ha un govern a Jerusalem!", ha dit en un tuit:

https://www.ccma.cat/324/indignacio-al-mon-arab-per-la-provocacio-dun-ministre-disrael-a-lesplanada-de-les-mesquites/noticia/3204848/


L'esplanada de les Mesquites és sagrada tant per als musulmans --hi ha la important mesquita
d'Al-Aqsa i la cúpula de la Roca, on el profeta Mahoma va ascendir cap al cel--, com per als
jueus, que ho anomenen el mont del Temple perquè creuen que allà es va aixecar el Segon
Temple.

Una situació "molt més explosiva", segons Hamas

Tant l'Autoritat Palestina com el govern de Hamas a la Franja de Gaza han alertat de les
conseqüències que una provocació com aquesta pot tenir a la regió.

"Aquesta actitud provocativa augmenta la tensió, fa la situació molt més explosiva i obre la porta
a una escalada real. El poble palestí i la resistència estem a punt per defensar la identitat d'aquesta
mesquita i el caràcter àrab de la ciutat de Jerusalem", ha dit el portaveu de Hamas, Hazem Qasem.

Aquest advertiment que va més enllà de la retòrica, sobretot per als jueus i palestins que viuen a
Jerusalem. Aquests recorden perfectament com fa 22 anys el mateix gest de l'aleshores líder de
l'oposició israeliana, Ariel Sharon, va ser la guspira que va desfermar la segona Intifada.

L'esplanada de les Mesquites és sagrada tant per als musulmans com per als jueus
(Ammar Awad/Reuters)

Diversos països àrabs i islàmics han condemnat de manera "enèrgica" la visita del ministre a
l'esplanada de les Mesquites. La Lliga Àrab, integrada per 22 països membres, ha responsabilitzat
el govern de Netanyahu de "les conseqüències d'aquestes pràctiques i plans d'extrema dreta i
les repercussions sobre Palestina, la regió i la pau mundial, inclosa la possibilitat de
desencadenar una guerra religiosa".

Segons l'organització àrab, la visita correspon a "l'inici de la implantació del programa extremista i
l'agenda d'assentaments del govern de Netanyahu, amb tot el que això implica en termes
d'encendre la situació a Jerusalem i a la resta de territoris ocupats". L'Organització de
Cooperació Islàmica (OCI), amb 57 estats membres, ha condemnat també la "provocació".



També han criticat la mesura països que van firmar la pau amb Israel, com Jordània i Egipte, així
com l'Aràbia Saudita, país amb el qual Netanyahu aspira a aconseguir enteses com les que es
van firmar fa dos anys amb els Emirats Àrabs Units i Bahrain.
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La catedral de Tarragona celebrarà una
missa funeral pel papa emèrit Benet XVI |
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La catedral de Tarragona celebrarà una missa funeral pel
papa emèrit Benet XVI

03/01/2023

Imatge de la Catedral de Tarragona. Foto: Cedida

El proper dissabte dia 7 de gener, a les 11.00 h, la Catedral metropolitana de Tarragona serà
l’escenari de la missa funeral en sufragi pel papa emèrit Benet XVI.

Joseph Ratzinger va morir dissabte passat als 95 anys. El Vaticà ja havia comunicat que
«s’havia produit un agreujament» del seu estat de salut «a causa de la seva avançada edat».

La capella ardent, instal·lada a l’església de Sant Pere del Vaticà, ha rebut la visita de milers de
fidels i encara estarà oberta fins al dia 5.
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 TARRAGONA

Sergi Peralta

Un total de deu vaixells espera-
ven fondejats aquest dilluns a la 
tarda poder descarregar al port 
de Tarragona els productes agro-
alimentaris que duien a bord. 
La meitat de les embarcacions 
transportaven moresc, dues por-
taven blat i la resta traslladaven 
remolatxa, farina de soja i mo-
resc i blat, respectivament. Ahir, 
encara es percebien en l’horit-
zó gairebé una desena de naus. 
L’Autoritat Portuària de Tarrago-
na (APT) afirma que s’està coor-
dinant amb les cinc empreses es-
tibadores que operen a la ciutat 
per intentar prioritzar que el blat 
i la soja arribin a terra ferma, da-
vant la preocupació pel possible 
risc de desproveïment d’aquests 
dos productes essencials per a 
l’elaboració de pinsos animals. 
L’APT espera que es visqui una 
situació de major normalitat en 
els pròxims dies.

L’Autoritat Portuària es va 
reunir el passat 30 de desembre 
amb les companyies estibadores 
per tractar la situació de conges-
tió que s’estava vivint, ja que en 
aquell moment el port acumula-
va fins a 20 naus que esperaven 
que s’alliberés espai. A mitjan de-
sembre, havia reforçat els equips 
de l’estiba amb 19 treballadors 
homologats per poder operar en 

vaixell. No obstant això, les em-
preses van advertir que les mesu-
res adoptades no eren suficients.

Els fabricants de pinsos tam-
bé van reclamar a finals de de-
sembre una solució urgent al 
conflicte laboral per evitar que-
dar-se sense reserves de blat per 
a l’alimentació dels ramats i dels 
animals de granges. Els treballa-
dors van qualificar la situació de 
crítica pel nombre d’embarcaci-

ons que esperaven per poder de-
sembarcar els cereals i la resta de 
productes agroalimentaris. Així 
mateix, els fabricants van avisar 
que la soja podia continuar el 
mateix camí que el blat. L’As-
sociació Catalana de Fabricants 
d’Aliments Compostos (ASFAC) 
va traslladar el passat dimarts la 
seva preocupació per la situació 
del port tarragoní a la delegació 
del govern espanyol a Catalunya.

PORT

Deu vaixells esperen per 
descarregar productes 
agroalimentaris al port
L’APT s’està coordinant amb les empreses estibadores per prioritzar que el 

blat i la soja arribin a terra ferma davant del risc de desproveïment

GERARD MARTÍ

Imatge d’ahir dels vaixells al port esperant desembarcar.

CULTURA

DAVID OLIETE

Imatge del Mercat de Torreforta, on s’ubicarà la biblioteca.

Redacció

L’Ajuntament ha adjudicat la 
redacció i execució del projecte 
de la nova Biblioteca de Torre-
forta a l’empresa San Juan Ar-
quitectura SL, per un import de 
37.824,59 euros (IVA inclòs). La 
companyia ha de tenir enllestit 
el document sobre aquest lloc 
públic, que duu el nom de Pe-
pita Ferré, en quatre mesos. La 
biblioteca s’ubicarà en un espai 
que actualment està en desús 
al Mercat de Torreforta, al cos-
tat del centre cívic del barri. De 
fet, tenint en compte que es vol 
donar una visió d’obertura a 
la ciutat, el projecte ha de pre-
veure la creació d’un accés que 

permeti que hi hagi una comu-
nicació fluida amb el Centre 
Cívic de Torreforta, així com 
un accés independent des del 
carrer. La ubicació permetrà a 
la nova Biblioteca Pepita Ferré 
disposar de 1.300 metres qua-
drats i comptar amb cinc espais 
diferenciats. Un cop redactat 
el projecte, es traurà a licitació 
l’execució de les obres, les quals 
tenen un cost aproximat d’1,8 
milions d’euros. La consellera 
de Cultura, Inés Solé, ha mani-
festat que l’adjudicació és «un 
pas molt important per fer re-
alitat aquest projecte de ciutat 
i donar resposta a una reclama-
ció històrica del veïnat». 

Adjudiquen la redacció 
del projecte de la nova 
Biblioteca de Torreforta
El document ha d’estar llest en quatre mesos

La Catedral 
s’acomiadarà aquest 
dissabte del Papa 
Benet XVI

L’arquebisbe de Tarrago-
na, Joan Planellas, presidirà 
aquest dissabte, 7 de gener, 
una missa funeral en record 
del Papa emèrit Benet XVI, 
mort el passat 31 de desembre 
a 95 anys. La missa s’oficiarà 
a la Catedral metropolitana 
de Tarragona a les 11 hores. 
Aquest no serà l’únic acte de 
comiat a Joseph Ratzinger 
que tindrà lloc a Catalunya. 
El mateix dissabte, a la tarda, 
l’arquebisbe de Barcelona, el 
cardenal Joan Josep Omella, 
oficiarà una missa funeral pel 
Papa emèrit a la basílica de 
la Sagrada Família. En l’acte, 
estarà acompanyat pels seus 
bisbes auxiliars, Sergi Gordo 
i Javier Vilanova. L’església 
catalana, a través de la Confe-
rència Episcopal Tarragonina 
i dels arquebisbats de Barce-
lona i Tarragona, entre altres 
diòcesis, han transmès durant 
la darrera setmana el seu con-
dol per la pèrdua de Ratzinger,  
tot recordant que, durant una 
visita a Espanya l’any 2010, 
va consagrar la basílica de 
la Sagrada Família, 128 anys 
després de la col·locació de la 
primera pedra. En el seu cas, 
l’arquebisbe de Tarragona va 
demanar a tots els feligresos i 
al clergat que ofereixin l’euca-
ristia aquests dies per a l’etern 
descans del Papa Benet XVI. 
Així mateix, va aprofitar el 
moment per agrair a Déu que 
li hagi permès ser testimoni de 
com Ratzinger desenvolupava 
una vida de servei a l’església, 
des de la seva ordenació el 1951 
fins a la seva mort. EFE

Redacció

El coordinador de Desenvo-
lupament de Polítiques Cor-
poratives de la Universitat de 
Vic-Universitat Central de 
Catalunya, Eduard Prats, serà 
el següent ponent del cicle de 
jornades Bon dia Tarragona, 
que organitza la Cambra. Prats 
hi assistirà el 20 de gener, a les 
9 hores, per presentar la con-
ferència Temps al temps. Com 
gestionar el recurs més preuat 
en un món digital i urgent. 
Quinze minuts abans de la ses-
sió, que es podrà seguir presen-
cialment o per Internet, tindrà 
lloc un esmorzar networking 
entre els assistents. Prats és di-

plomat en el Programa d’Alta 
Direcció d’Empreses i el Progra-
ma de Direcció General de IESE. 
És soci fundador de l’escola de 
negocis ESIC, institució de la 
qual ha estat director general 
entre 2006 i 2021. Des del 2013, 
és president d’honor de l’escola 
de disseny i arts visuals FDMo-
da–LCI Education, de la qual 
havia estat director general du-
rant 12 anys. També ha ocupat 
la direcció comercial de la So-
cietat de Valors del grup Mapfre 
a Catalunya, i ha estat director 
del Palau de Fires i Congressos 
de Reus. Així mateix, ha ocupat 
la vicepresidència de la Funda-
ció Empresarial Gresol.

Eduard Prats reflexiona 
sobre com gestionar el 
temps a la Cambra

EMPRESA

Serà ponent el dia 20 de gener a les 9 hores
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Sergi Schaaff Casals
Creu de Sant Jordi

El president i el Govern 
de la Generalitat de Catalunya 

expressen el seu dol

AGÈNCIES
❘ MIAMI ❘ El nanosatèl·lit Menut 
es va enlairar ahir des de la ba-
se espacial de cap Canaveral 
de Florida, als Estats Units, el 
segon que la Generalitat posa 
en òrbita dins de l’Estratègia 
NewSpace i amb el qual pretén 
monitorar l’impacte del canvi 
climàtic a Catalunya durant els 
propers sis anys.

La conselleria d’Empresa 
i Treball va explicar que el 
llançament es va produir a les 
15.56 (hora espanyola) i que 
el nanosatèl·lit anava a bord 
d’un coet llançador Falcon9 
de la companyia SpaceX, i amb 
ell viatjaven 113 satèl·lits més. 
Després de 62 minuts, la llan-
çadora va injectar el nanosa-
tèl·lit en la seua òrbita de des-
tinació, a 538 quilòmetres de 
la Terra.

Menut, batejat així en honor 
a tots els nens catalans, és un 
CubeSat de sis unitats i menys 
de 10 quilos que orbitarà al vol-
tant de la Terra a una velocitat 
d’uns 8 quilòmetres per segon 
i passarà sobre Catalunya ca-
da cinc dies aproximadament. 
Incorpora una càmera d’últi-
ma generació per gravar des de 
l’espai imatges de cinc metres 
de resolució de qualsevol lloc 
del planeta, encara que prio-
ritzarà l’obtenció d’imatges del 
territori català que, després de 
ser analitzades i tractades amb 
les últimes tecnologies, perme-

tran monitorar l’impacte del 
canvi climàtic.

Així les coses, amb les dades 
que aporti el nanosatèl·lit Me-
nut, la Generalitat vol imple-
mentar casos d’usos relacionats 
amb l’anàlisi de la productivitat 
dels cultius i els sòls; preven-
ció i detecció d’incendis fores-
tals; planificació i supervisió 

del desenvolupament urbà i 
rural; gestió de l’aigua i el seu 
seguiment; i control i protecció 
del medi ambient i de l’activitat 
marítima.

Un enginyer de Torà

Jordi Barrera Ars, enginyer 
aeronàutic de 33 anys, origi-
nari de Torà i que resideix a 
Cervera, ha estat i és una peça 
clau en el projecte del Govern 
per desplegar una xarxa de na-
nosatèl·lits. Com ja va infor-
mar SEGRE, lidera l’equip de 
l’empresa Open Cosmos que 
ha fet possible la posada en òr-
bita d’Enxaneta, fa dos anys, i 
Menut ahir.

ACCENT LLEIDATÀ

Un enginyer de la Segarra 

es troba rere els dos 

nanosatèl·lits que    

impulsa la Generalitat

El segon nanosatèl·lit      
català, ‘Menut’, en òrbita
La Generalitat pretén monitorar-hi els efectes del canvi climàtic 
|| Va ser llançat des de la base de cap Canaveral

CIÈNCIA AERONÀUTICA

El llançament del ‘Falcon9’ que portava el nanosatèl·lit.

ACN
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Unes 135.000 persones ja han donat l’últim adeu a Benet XVI
❘ ROMA ❘ Un total de 135.000 per-
sones han acudit ja fins a la ba-
sílica de Sant Pere del Vaticà, 
en els dos primers dies que de 
portes obertes, per donar el 

seu últim adeu al papa emèrit 
Benet XVI, mort el passat 31 
de desembre. 

La capella ardent romandrà 
oberta avui i demà es farà el 

funeral a la plaça de Sant Pe-
re, que serà presidit pel papa 
Francesc, que seguirà un ritu 
pràcticament igual al d’un pon-
tífex regnant.

El realitzador Sergi Schaaff, al plató de ‘Saber y ganar’.

RTVE

❘ BARCELONA ❘ El realitzador bar-
celoní Sergi Schaaff Casals, 
director i creador del popular 
concurs Saber y ganar, pre-
sentat per Jordi Hurtado, va 
morir ahir a la matinada als 
85 anys, segons va informar 
RTVE. Schaaff, llicenciat en 
Ciències de la Informació per 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), acumula-
va més de cinquanta anys 
de trajectòria professional 
a l’esquena i va ser un dels 
realitzadors més prolífics de 
la història de la televisió a 
Espanya.

Nascut el 17 de juliol del 
1937 i lligat a TVE des del 
1963, durant dècades va cre-

ar tota mena de formats, des 
de dramàtics fins a adaptaci-
ons de grans obres teatrals, 
documentals i programes 
musicals, encara que la seua 
“autèntica especialitat” van 
ser els concursos, des de Si lo 
sé no vengo, també amb Hur-
tado, fins a El tiempo es oro, 
amb Constantino Romero, o 
3x4 i La luna, ambdós amb 
Julia Otero.

Tanmateix, l’espai pel qual 
se’l recordarà és l’incombus-
tible Saber y ganar, amb més 
d’un quart de segle en pan-
talla (s’emet des del 17 de fe-
brer del 1997) i recent premi 
Ondas al millor programa 
d’entreteniment.

Mor el realitzador 
Sergi Schaaff, ‘pare’ 
de ‘Saber y ganar’

OBITUARI AUDIOVISUAL

Mor la influencer Elena 

Huelva, malalta de càncer

❘ SEVILLA ❘ La influencer sevillana 
Elena Huelva ha mort als 20 anys 
després d’una lluita de quatre con-
tra un sarcoma d’Ewing. Durant 
aquest temps va mostrar a les xar-
xes com era conviure amb la ma-
laltia i va viralitzar lemes positius 
com “les meues ganes guanyen”.
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Benedicto XVI tendrá un funeral papal pero
con "adaptaciones"

El Vaticano cambiará las súplicas finales y las lecturas
previstas en las exequias

Como el resto de pontífices, Ratzinger reposará en un
triple féretro

El papa emérito Benedicto XVI, fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 años, tendrá este
jueves un funeral en la Plaza de San Pedro muy similar al tradicional propio de los pontífices,
pero con "adaptaciones" y cambios al ser un pontífice no reinante.

"La liturgia, 'grosso modo', calca el modelo de exequias de un sumo pontífice. La base es esa,
con algunos elementos particulares que dan originalidad al rito y otros que faltan por ser propios
al pontífice reinante", ha explicado este martes el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.

Los ceremonieros del Vaticano han trabajado en la elaboración de un libreto para el funeral de
Benedicto XVI dada su particularidad, la de haberse convertido en 2013 en el primer papa que
renunció a su cargo en seis siglos de historia, desde tiempos de Gregorio XII. De este modo,
será un ritual solemne con algunas "adaptaciones", ya que su sucesor, el papa "reinante",
Francisco, no solo sigue vivo sino que se encargará de presidir el funeral.

Entre esas adaptaciones, de las que Bruni ha dado cuenta, figura, por ejemplo, que en el libreto
de la ceremonia se cambiarán las súplicas finales de la Iglesia de Roma y de las Iglesias
Orientales, así como las lecturas (se leerá un pasaje del Libro del profeta Isaías y la Primera
Carta de San Pedro).

Tres féretros

Por otro lado, Benedicto XVI reposará en un triple féretro como sus antecesores: primero en
uno de ciprés forrado con terciopelo carmesí, que será introducido en otro de zinc sellado y que,
a su vez, acabará dentro de un tercero en madera de olmo.

En el interior del primero, junto al cuerpo de Ratzinger, se meterán las medallas y monedas
acuñadas durante su pontificado, entre 2005 y 2013, hasta su histórica renuncia, así como los
distintos palios que tuvo como arzobispo y papa, la estola de lana blanca que se lleva sobre los
hombros en señal de jurisdicción. También se introducirá, en un cilindro de metal, el llamado
'Rogito', un breve texto con los actos más destacables del periodo de Benedicto XVI (en el
funeral de su antecesor, Juan Pablo II, en 2005, se leyó públicamente este documento: en el
libreto del rito del papa alemán no consta).

El féretro del pontífice emérito, que reposa ahora en la capilla ardiente dispuesta en la basílica
de San Pedro, saldrá del templo el jueves en torno a las 08.50 horas, unos 40 minutos antes del
inicio del funeral, mientras los fieles rezan el rosario.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230103/benedicto-xvi-funeral-papal-adaptaciones-80652480
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221231/muere-benedicto-xvi-papa-intelectual-80459583


Enterrado en la tumba de Juan Pablo II

La ceremonia, que se verificará a las puertas de la basílica, en la Plaza de San Pedro, estará
presidida por el papa Francisco pero será oficiada, tras el altar, por el cardenal italiano
Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio.

Noticias relacionadas

Tras la celebración de la misa, se impartirá la 'Ultima Commendatio' y la 'Valedictio', las
bendiciones que preceden a la sepultura ("Vale" era el término que usaban los antiguos
romanos para despedirse de alguien y desearle buenos augurios).

Inmediatamente después, el ataúd triple en el que reposará el papa emérito será trasladado a la
cripta de la basílica para su entierro, por expreso deseo suyo en la tumba que perteneció a
Juan Pablo II, que en 2011 fue llevado a la superficie del templo. 
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JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL 
CORRESPONSAL EN EL VATICANO 

Esta tarde, cuando el reloj de la plaza 
de San Pedro marque las siete y se cie-
rren las puertas de la basílica de San Pe-
dro para los peregrinos, un puñado de 
colaboradores de Benedicto XVI se que-
darán dentro para uno de los ritos más 
antiguos de la tradición papal. Lo expli-
có ayer el portavoz del Vaticano, Mat-
teo Bruni, que adelantó cómo será el 
primer funeral de un Pontífice celebra-
do por otro Pontífice.  

Esta noche, los restos del Papa emé-
rito serán trasladados a un ataúd de ci-
prés. A continuación, antes de cerrarlo, 
su secretario Georg Gänswein lo mira-
rá por última vez y cubrirá su rostro con 
un velo de seda. También dejarán den-
tro un pergamino con un breve texto so-
bre la vida y obras más importantes de 
Benedicto, junto a un saco de tela con 
las monedas y medallas acuñadas du-
rante sus ocho años de pontificado. Ade-
más, acogerá los palios que Ratzinger 
usó a lo largo de su vida, como arzobis-
po de Múnich y como obispo de Roma. 
Se trata de la cinta de tela que simboli-
za la misión del obispo. 

«Cubriremos su rostro con respeto y 
veneración, con la ferviente esperanza 
de que pueda contemplar el rostro de 
Dios Padre, junto con la Santísima Vir-
gen María y todos los Santos», dirá pro-
bablemente el cardenal Mauro Gam-
betti, quien como arzobispo de la basí-
lica guiará el ritual. Luego, pedirá a Dios 
«que su rostro, que ha escrutado tus ca-
minos para mostrárselos a la Iglesia, 
vea ahora tu rostro paternal». 

Mañana, a las 8.50 horas, se abrirán 
de nuevo las puertas de la basílica para 
que diez «sediarios vaticanos» –los en-
cargados de llevar la silla gestatoria de 
los pontífices, y que ahora guían las ce-
remonias protocolarias en el Palacio 
Apostólico– lleven a hombros el ataúd 
a la plaza de San Pedro. Uno de los maes-
tros de ceremonias pondrá encima un 
ejemplar de los Evangelios, que evoca 
el ideal de vida que ha guiado al difun-
to Papa.  

Cambio de lecturas 
Francisco entrará en la plaza a las 9.30 
horas para presidir la ceremonia. «A 
grandes rasgos, la celebración litúrgica 
seguirá el modelo de las exequias refe-
ridas al sumo pontífice, pero incluye al-
gunos elementos originales y elimina 
otros», aclaró Bruni.  

Basándose en la voluntad de Bene-
dicto XVI de que fuera una ceremonia 
sencilla y sobria, el Vaticano ha elimi-

nado la oración final del cardenal vica-
rio de Roma en nombre de la Ciudad 
Eterna, y la oración e incensación de sus 
restos por parte de los representantes 
de las Iglesias católicas orientales, como 
la grecocatólica de Ucrania, la caldea de 
Irak, o la maronita del Líbano. Según el 
portavoz del Vaticano, lo han hecho por-
que se trata de oraciones «referidas al 
fallecimiento de un Papa en activo». 

También se han sustituido las lectu-
ras previstas en el funeral de un pontí-
fice por otras más acordes a un Papa 
emérito. Por ejemplo, mientras que en 
el de Juan Pablo II se leyó el episodio del 
Evangelio que evoca la misión de Pedro, 
en el de Benedicto XVI se leerá la muer-
te de Jesús. «Las demás oraciones y men-
ciones se han reelaborado en función 

de la situación actual», dijo el portavoz. 
Después de la misa, en torno a las 

11.15 horas, los restos serán trasladados 
a las grutas vaticanas para el rito de se-
pultura, que se hará estrictamente en 
privado. Primero, se pondrá una cinta 
alrededor del ataúd de ciprés, que será 
sellada con lacre de la Cámara Apostó-
lica, la Casa Pontificia y la Oficina de las 
ceremonias litúrgicas. Luego este ataúd 
se introducirá en otro más grande de 
zinc, de 4 mm de espesor, que a su vez 
será introducido en otro de madera de 
roble.  

En silencio, lo introducirán en una 
tumba a la altura del suelo, la misma 
que usaron Juan Pablo II y Juan XXIII. 
Allí, a pocos metros de los restos de san 
Pedro, Benedicto XVI descansará.

El Vaticano simplifica el rito de 
funeral para Benedicto XVI
∑ Hoy se celebra un 

antiguo ritual a puerta 
cerrada, con los restos 
del Papa ya en un ataúd

Peregrinos hacen cola, ayer, para ver el cuerpo de Benedicto XVI en la basílica de San Pedro  // REUTERS

J. M. B. VATICANO  

El italiano Ivan Marsura transformó 
su colección personal de recuerdos de 
los pontífices en un ‘Museo de los Pa-
pas’, una pequeña muestra permanen-
te en las inmediaciones del Vaticano. 
Nada más enterarse el sábado del fa-
llecimiento de Benedicto, puso en el 
escaparate la que considera una de sus 
piezas más preciadas, la sotana blan-
ca que usaba el Papa emérito antes de 
su renuncia.  

«Nos la regaló Benedicto», explica 
Ivan Marsura. «Yo había solicitado solo 
un solideo, pero él envió la sotana y 
otras cosas», asegura. «Ayer entró una 
señora con un niño en silla de ruedas 
y me pidió permiso para tocarla. Me 
conmovió que dio un beso a la manga», 
cuenta.  

Dentro del museo, tiene lista una 
pancarta para el funeral, en la que so-
licita al Papa Francisco que declare 
‘Doctor de la Iglesia’ a Benedicto XVI. 

«Me gustaría que tenga el debido reco-
nocimiento de la Iglesia», explica. «’Doc-
tor de la Iglesia’ es más que santo, por-
que la canonización es el primer paso. 
Hará falta tiempo, pero espero que tar-
de o temprano reciba este título».  

Cardenales como Angelo Bagnas-
co y Gerhard Müller han augurado lo 
mismo. ‘Doctor de la Iglesia’ es un tí-
tulo que se otorga a santos que aúnan 
santidad declarada, ortodoxia en la 
fe, eminencia en la doctrina e influjo 
benéfico en las almas. Actualmente 
hay 36, entre ellos Isidoro de Sevilla, 
Teresa de Jesús y Juan de Ávila. El tiem-
po dirá si Benedicto XVI se unirá a esa 
lista. Aunque en los corazones de mu-
chos católicos, el Papa teólogo ya es 
un doctor de la Iglesia.

El ‘Museo de los Papas’ que 
expone la sotana de Ratzinger

EL PAPA EMÉRITO LA DONÓ

El semanario Alfa y Omega, 
editado por el Arzobispado 
de Madrid y distribuido por 
ABC, dedicará mañana un 
número monográfico a 
Benedicto XVI. 

La publicación repasa los 
acontecimientos clave de su 
vida y de su ministerio, con 
análisis propios y de la mano 
de firmas como los cardena-
les Luis Francisco Ladaria, y 
Gerhard Ludwig Müller o su 
biógrafo, Peter Seewald. 

Asimismo, hay artículos 
del arzobispo de Madrid, 
cardenal Carlos Osoro, y de 
los religiosos Raymond Abdo, 
OCD y María Luisa Berzosa. 
También escriben los perio-
distas Juan Vicente Boo, Eva 
Fernández o José Luis Restán.

Alfa y Omega 
dedica un especial 
al Pontífice emérito
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Benedicto XVI será enterrado en tres
ataúdes y con un rito parecido al de un
papa reinante
El pontífice emérito, Benedicto XVI, será enterrado en tres ataúdes, como es tradicional en los
papas, y la celebración litúrgica de su funeral “calca, a grandes rasgos, el modelo de las
exequias de un Sumo Pontífice”. Así lo ha asegurado este martes el portavoz de la Santa Sede,
Matteo Bruni, hablando de la misa exequial de Joseph Ratzinger, que tendrá lugar este jueves
en la plaza de San Pedro, cinco días después de que falleciera a los 95 años en su residencia,
el monasterio Mater Ecclesiae en los jardines vaticanos.

“La base es la celebración litúrgica de un Sumo Pontífice, con algunos elementos originales y
otros que faltan, los que tienen que ver con el Pontífice reinante”, ha explicado el portavoz a los
periodistas acreditados. Por ejemplo, no estarán las oraciones finales que son muy específicas
sobre el Papa en ejercicio, las de la diócesis de Roma y las de las Iglesias orientales.

Lee también Anna Buj

Cuando falleció el alemán, el primer pontífice en renunciar en 600 años, la gran incógnita era
cómo iba a hacerlo la Santa Sede para ofrecer unos funerales dignos de un papa pero sin
generar confusiones con el papel de Francisco. Poco a poco se han ido despejando las dudas.
La sensación es que el Vaticano ha querido organizar un entierro con el tono rebajado, mucho
más sencillo que el del imperial Juan Pablo II, siguiendo la voluntad de Benedicto XVI que
deseaba una despedida sobria.

El funeral, por ejemplo, no será un funeral de Estado y solamente están invitadas oficialmente
las delegaciones de Alemania –país natal del teólogo– e Italia –el de acogida–. El resto de
autoridades que deseen venir lo harán a título privado. Por parte de España, acudirán la reina
Sofía y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, encargado de las relaciones con la Iglesia.
El interés es enorme: más de 600 periodistas de todo el mundo están acreditados para el
evento.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20230103/8667019/benedicto-xvi-sera-enterrado-tres-ataudes-rito-parecido-papa-reinante.html


El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha acudido este martes a la basílica de San
Pedro 

DPA vía Europa Press / EP

El texto de la celebración litúrgica del funeral no es improvisado sino que ha sido preparado con
tiempo, informa Bruni, que sin embargo no ha precisado si era algo que llevaba organizándose a
lo largo de estos casi diez años de retiro de Benedicto XVI. La misa estará oficiada por el actual
decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, algo habitual desde que el
Papa sufre problemas de movilidad por sus dolores de rodilla, y presidida por Francisco, que
realizará la homilía.

Como todos los papas, Ratzinger tendrá un triple ataúd: de ciprés, de zinc y de madera. Su
cuerpo será cerrado mañana, después de que termine el velatorio público en la basílica de San
Pedro, en el de ciprés, que al día siguiente será utilizado en el funeral. En su interior se
colocarán las medallas y las monedas acuñadas durante su pontificado, además de los palios
que vistió durante su carrera eclesiástica y un texto que describe su papado, en latín, insertado
en un cilindro de metal.

Una cifra mayor que el lunes

Unos 70.000 fieles han presentado este martes sus respetos

El jueves, poco antes de las nueve de la mañana, el ataúd saldrá de la basílica para permitir a
los fieles rezar el rosario. Después, al final de la misa, será trasladado a la cripta vaticana para
su sepultura. Se efectuará entonces otro ritual, donde se colocará una cinta a su alrededor con
los sellos oficiales. Después se introducirá en el segundo ataúd de zinc, que será soldado y
sellado, y finalmente dentro de una caja de madera que es la que será sepultada dentro de la
tumba vacía que fue usada por su admirado predecesor, Juan Pablo II, antes de que fuera
trasladado a la basílica tras su beatificación, en el 2011. Según el biógrafo autorizado de
Ratzinger, Peter Seewald, este era el lugar que prefería el alemán.

Este martes continúan desfilando decenas de miles de fieles para presentar sus respetos ante el
papa emérito, expuesto desde ayer en la nave central de la basílica de San Pedro, en un



catafalco situado bajo el Altar de la Confesión y junto al famoso baldaquino de Gian Lorenzo
Bernini. El primer ministro húngaro, el ultraderechista Viktor Orbán –que no es precisamente un
entusiasta de Jorge Mario Bergoglio– asistió por la mañana, siendo uno de los primeros líderes
internacionales en hacerlo. Durante toda la jornada, la gendarmería vaticana ha contado unos
70.000 visitantes, un número algo mayor al de ayer, cuando 65.000 personas fueron a rendir
homenaje.

Lee también Anna Buj
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Benet XVI va passar la major part del retir apartat, però de vegades ha estat utilitzat per l’oposició a Francesc

La difícil convivència dels dos papes
:--% 754
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E
n la reunió de Ponti-
da del 2016, l’aque-
larre anual de la ul-
tradretana Lliga,
l’italià Matteo Sal-

vini va accedir a posar, molt
somrient, amb una samarreta
que tenia un clar missatge: “Il
mio papa è Benedetto”. El meu
papa és Benet.
Benet XVI va prometre ama-

gar-se del món i no enfosquir la
tasca del seu successor quan va
renunciar al pontificat el febrer
del 2013. Llavors es va obrir una
qüestió que canviaria per sem-
pre més la vida de l’Església
moderna. Ningú no sabia com
seria la convivència d’un Papa
en actiu, Francesc, i un de reti-
rat, Benet, que en lloc de traslla-
dar-se de tornada a Alemanya
va optar per viure una vida
apartada dels focus a la residèn-
cia Mater Ecclesiae, als jardins
del Vaticà. Es va convertir en el
quarter general de Joseph Rat-
zinger, desd’on rebia visites, es-
crivia, llegia llibres i, abans de
perdre les forces, s’animava
amb el piano.
La primera gran decisió que

va prendre, el títol que va obte-
nir, ja va ser discutida. Quan va
fer un pas enrere alguns teòlegs
van suggerir que s’hauria d’au-
toproclamar “bisbe emèrit de
Roma”, per aclarir que només
hi havia un papa. En canvi,
abans fins i tot del conclave que
va elegir el primer llatinoameri-
cà, l’alemany va anunciar que es

van reobrir el debat sobre la se-
va funció al Vaticà i, a més, van
donar ales a l’oposició de Fran-
cesc, que va des dels tradiciona-
listes al Vaticà fins als ariets de
la ultradreta mundial, com Ste-
ve Bannon, exassessor de Do-
naldTrump.Molts ultraconser-
vadors a l’Església hi van recór-
rer i van instrumentalitzar la
figura de Benet per evidenciar
el desacord amb la ideologia
considerada més progressista
del jesuïta en casos, per exem-
ple, l’acollida de migrants i re-
fugiats.
Hi ha hagut tempestes medi-

àtiques notables. Va ser el cas,
per exemple, de la carta que va
escriure l’abril del 2019 a la pu-
blicació bavaresa Klerusblatt.
Situava l’origen dels abusos se-
xuals en la revolució del 68 i en
una interpretació errada del
concili Vaticà II, en unmoment
molt delicat per al pontificat de
Francesc, quan acabava de sor-
tir de la històrica cimera contra
els abusos del febrer d’aquell
any.Hi vahaver rumorsqueBe-
net va sermanipulat per escriu-
re la carta, però el seu històric
secretari personal, Georg Gäns-
wein, va confirmar que havia
estat obra seva.
L’afer més difícil va ser quan

el cardenal ultraconservador
Robert Sarah va publicar un lli-
bre queportavaper nomDes del
més profund dels nostres cors,
que al principi es presentava
com a escrit a quatre mans amb
Benet. Va causar un enorme en-
renou perquè pressionava di-
rectament el papa perquè no
preveiés la possibilitat d’orde-

diria “papa emèrit” ique con-
tinuaria responent al nom de
Benet XVI i no al de Joseph
Ratzinger, una opció que va
suscitardiverses crítiques.L’ar-
quebisbe italià Rino Fischella,
un teòleg molt considerat i pre-
sident del Consell Pontifici per
a la Promoció de la Nova Evan-
gelització, va assegurar que
malgrat que respectava l’opció
“provocavamés problemes teo-
lògics que els resolia”. En una
entrevista aquest estiu, el papa
Francesc ja va avançar que, si
renunciés en el futur, es queda-
ria com a “bisbe emèrit de Ro-
ma”.
Durant els seus anys al ponti-

ficat i també abans, com a pre-
fecte de la Congregació de la

Doctrina de la Fe (l’antiga In-
quisició) de Joan Pau II, Benet
va guanyar una gran influència
sobre els tradicionalistes al Va-
ticà. Quan va renunciar la va
mantenir –involuntàriament–
sobretot sobre els qui s’enfuris-
maven per la voluntat del papa
de reformar la Cúria. L’emèrit
va respectar el seu vot de silenci
la major part del temps. Les se-
ves aparicions públiques es po-
dien comptar amb els dits d’una
mà. Però, tot i que no era vist,
sens dubte va ser escoltat, més
en un escenari tan propens per
a les intrigues, els rumors i les
rivalitats com és la Santa Seu.
Algunes entrevistes, articles o
publicacions molt puntuals, es-
pecialment en els anys finals,
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nar homes casats a les zones
més remotes de l’Amazònia,
una cosa que posaria en qüestió
el celibat. El cas –que va pren-
dre el nomde llibregate– va aca-
bar amb la vergonyosa desauto-
rització de Sarah, forçat a reti-
rar la firma de Benet XVI.
Des del Vaticà sempre s’han

esforçat a remarcar la bona re-
lació que existia entre els dos
papes, així comque les seves vi-
sions de l’Església no eren dis-
pars i contradictòries, sinó

complementàries. També Ber-
goglio ha insistit que era “com
tenir un avi savi a casa”, i en di-
verses ocasions va lloar el seu
coratge per renunciar i va dir
que no tindria problemes per
seguir el seu exemple.
Segons explicaven els treba-

lladors del Vaticà, es veien en
més ocasions que les que es fe-
ien públiques. La preocupació
era en crisis determinades. En
moments importants, dues veus
podien portar a la confusió, pe-
rò l’argentí no va voler mai in-
tervenir per regular el paper del
papa emèrit pel respecte a la fi-
gura de Benet. Potser, després
de la seva mort, serà el moment
d’estudiar com cal afrontar la
qüestió en el futur."

La relació personal
era excel·lent, i
Bergoglio va insistir
que era “com tenir
un avi savi a casa”Francesc i Benet XVI el 23 demarç del 2013
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Tres taüts i
unamissadepapa
peraBenetXVI

La celebració litúrgica del fu-
neral de Benet XVI, que se ce-
lebrarà demà, “calca, a grans
trets, la d’un santpare, ambal-
guns elements originals i d’al-
tres que falten, els que tenen a
veure amb el Pontífex reg-
nant”, va explicar ahir el por-
taveu de la Santa Seu, Matteo
Bruni. Per exemple, nohi hau-
rà les oracions finals sobre el
Papa en exercici, les de la diò-
cesi de Roma i les de les esglé-
sies orientals. Com tots els pa-
pes, Ratzinger tindrà un triple
taüt: dexiprer, dezinc i de fus-
ta. A dins s’hi col·locaran me-
dalles i monedes encunyades
en el seu pontificat, amés dels
pal·lis de la seva carrera ecle-
siàstica i un text quedescriu el
seu papat, en llatí. Ahir 70.000
personesmésvananara lavet-
lla a la basílica de Sant Pere,
entreells el premierhongarès,
Viktor Orbán, dels primers lí-
ders internacionals que ha
presentat els seus respectes.
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El papa Francisco no dimitirá a corto plazo

Antonio Spadaro, cercano al Pontífice, rechaza de
plano la rumorología tras la muerte de Benedicto XVI

La muerte de Benedicto XVI ha vuelto a disparar en círculos vaticanos los rumores sobre una
eventual renuncia del papa Francisco, que a sus 86 años sufre dolores en la rodilla derecha que
le dificultan la movilidad. Rumores que proceden básicamente de sectores contrarios al pontífice
argentino y que ha querido atajar de raíz el padre Antonio Spadaro, muy cercano a Jorge
Bergoglio: Francisco no va a dimitir "en un horizonte próximo". Lo ha dicho en una
entrevista en el diario 'La Stampa', confirmando lo que ya avanzó hace unos días la
corresponsal de EL PERIÓDICO en Roma, Irene Savio.

"Creo que queda fuera del horizonte una renuncia del Papa, teniendo en cuenta que está
trabajando en proyectos de futuro, como viajes", ha señalado el jesuita Spadaro, recordando
además que Francisco ha alargado hasta 2024 el Sínodo Sinodial para escuchar las diferentes
voces de la Iglesia. "Son elementos que no responden a un plan de renuncia", ha añadido. Así,
en la agenda del Pontífice para este año figuran viajes a la República del Congo y Sudán a
finales de enero, a Portugal en agosto y la posibilidad, aún en valoración, de visitar Hungría,
Mongolia, India y Líbano.

La rumorología se acoge básicamente a dos clavos: por un lado que la muerte del papa emérito
dejaría a Francisco "más libre" a la hora de plantearse una hipotética renuncia ya que, sin
Ratzinger, se evita el escenario de tres papas, uno en ejercicio y dos eméritos. Y por otro, el
hecho de que en 2013 el Papa ya explicó que dejó firmada una carta de dimisión para el
supuesto de que un problema grave y permanente en su estado de salud le impidiera ejercer el
cargo.

Pero la sensación en el entorno del Papa, como evidencia Spadaro, es que Bergoglio no tiene
ninguna intención de dejar el sillón de San Pedro. Al menos en breve. Su salud, al margen del
problema de la rodilla, es considerablemente buena teniendo en cuenta su edad. "Se gobierna
con la cabeza, no con la rodilla", es una frase que el Pontífice ha dicho más de una vez.

Noticias relacionadas

Según Spadaro, la muerte de Benedicto XVI pone fin a la época de dos papas, y poco más. "Es
un acontecimiento externo que desde mi punto de vista no cambia para nada la visión de
Francisco. Él siempre ha dicho que actuará en base a lo que sienta. No serán acontecimientos
externos los que determinen sus decisiones", ha insistido el religioso jesuita. Ha señalado que
si en algún momento siente que lo debe dejar, "lo hará sin pestañear, como ha dicho siempre".

De hecho, el pasado julio, preguntado por periodistas, Bergoglio señaló que no piensa en
renunciar: "La puerta esta abierta y es una de las opciones, pero hasta ahora no he llamado a
esta puerta. No he sentido aún esta posibilidad, pero esto no quiere decir que mañana no
empiece a pensar en ello", ha reiterado. Y ha destacado que "no sería algo extraño" o "una
catástrofe". "Se puede cambiar de papa, no hay ningún problema", añadió.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230103/papa-francisco-sin-dimision-en-el-horizonte-80638110
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221231/muere-benedicto-xvi-papa-intelectual-80459583
https://www.elperiodico.com/es/personajes/papa-francisco-11050
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20220505/papa-francisco-aparece-silla-ruedas-13613340
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221231/video-muerte-papa-benedicto-xvi-irene-savio-80561965
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La triple reinvenció del papa Ratzinger
El papa Ratzinger, Benet XVI, acumula totes les contradiccions de l’Església catòlica des del
concili Vaticà II fins avui. Va ser un dels joves teòlegs de l’influent grup de llengua alemanya que
va alimentar doctrinalment l’oberturisme impulsat per Joan XXIII. Als que tenen menys de 50
anys tot això els deu sonar a xinès, però, perquè ho entenguin, aquell Papa és el més semblant
a l’actual Francesc que ha tingut el catolicisme en els últims 70 anys. Però Ratzinger, i el
conjunt de l’Església, va entrar en pànic al veure els efectes que les tesis del Vaticà II van tenir
en el catolicisme: centenars de milers de secularitzacions, pèrdua del poder i falta de simpatia
dels sectors conservadors occidentals. Així que Ratzinger va passar de deixeble de Karl
Ranher a jutge de Leonardo Boff, màxima expressió del que molts van considerar un excés de
dissolució en el món secular. Com li agradava dir al vaticanòleg Juan Arias, Ratzinger va
dirigir, amb mà de ferro, l’ex Sant Ofici, la Congregació per a la Doctrina de la Fe. Des
d’aquesta talaia, i sota la capa protectora de Joan Pau II, el cardenal alemany va fer la
contrareforma del Vaticà II, una esmena a la seva pròpia obra. Aquesta capacitat d’irradiar
seguretat el va fer ser elegit Papa quan ja no tenia edat per ser-ho. Van pensar que podrien
manegar-ho, però Ratzinger, un racionalista disfressat de místic, va tornar a reinventar-se. I va
ser el primer Papa a dimitir en vuit segles. Abans de fer-ho es va autoesmenar una altra vegada.
Va iniciar una croada contra els pederastes i els seus encobridors i contra el govern a
l’ombra del Vaticà en temps del papa polonès. El seu últim servei va ser indultar el majordom
que havia filtrat els documents de l’anomenat Vaticanleaks. I quan li van fallar les forces per a
adversaris tan grans va dimitir, però va obligar tots els cardenals que havien de votar el seu
successor a llegir un informe confidencial sobre els mètodes d’encobriment de la pederàstia i de
la xarxa de negocis basada en la immunitat diplomàtica de l’alta jerarquia de l’Església. Després
de llegir aquests papers, els cardenals no van repetir l’error de votar algú de la cúria romana. La
por de la Modernitat continua sent l’assignatura pendent del catolicisme, més de la seva
jerarquia que de les seves bases. 

https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20230103/triple-reinvencio-papa-ratzinger-80620579
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https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221231/muere-benedicto-xvi-papa-intelectual-80459583
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https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221231/pensamiento-benedicto-xvi-22-ideas-80567070
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La nit dels ignorants 3.0 - Eduard Rubió:
"Benet XVI ha estat el papa més savi en
qüestions teològiques"
04/01/2023

Aquest dijous 5 de gener, vigília de Reis, es farà el funeral del papa emèrit, Benet XVI, mort
dissabte als 95 anys. Serà a la basílica de Sant Pere del Vaticà, a dos quarts de 10 del matí. Es
preveu una cerimònia sòbria i solemne que serà històrica: serà el primer cop en la història que
un pontífex, el papa Francesc, presideixi el funeral del seu immediat predecessor. Però quins
seran els detalls més rellevants d'aquestes exèquies? Ens en dona més detalls Eduard Rubió,
corresponsal de Catalunya Ràdio a Itàlia.

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants-30/eduard-rubio-benet-xvi-ha-estat-el-papa-mes-savi-en-questions-teologiques/audio/1157920/
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Indignación en el islam por la visita del
‘sheriff’ a Al Aqsa
El mundo islámico condenó ayer la “provocación” de Itamar Ben-Gvir, recientemente nombrado
como nuevo ministro de Seguridad Nacional de Israel, al visitar la explanada de las Mezquitas
de Jerusalén o monte del Templo, el lugar más sagrado para los judíos y el tercer lugar más
santo del islam. En sus primeros días como dirigente político de la policía, el ministro extremista
no renunció a visitar el sensible lugar sagrado, a pesar de las amenazas del grupo islamista
Hamás y la petición del primer ministro Beniamin Netanyahu, que le aconsejó posponer sus
intenciones. Cualquier acción unilateral que haga peligrar el statu quo de los lugares sagrados
de Jerusalén es inaceptable, alertó la Casa Blanca.

“Nuestro Gobierno no se rendirá ante las amenazas de Hamás. El monte del Templo es el lugar
más importante para el pueblo de Israel”, manifestó Ben-Gvir mientras recorría la explanada,
epicentro habitual de los estallidos violentos en la ciudad santa. “Mantendremos la libertad de
movimiento para musulmanes y cristianos, pero los judíos también subirán al lugar”, advirtió.

EE.UU. advierte que cualquier acción que haga peligrar el statu quo de los
lugares sagrados es inaceptable

La Liga Árabe, la Organización de la Cooperación Islámica, así como decenas de países
islámicos, entre ellos Arabia Saudí, con quien Netanyahu aspira a acercar posiciones,
condenaron la visita y advirtieron de las consecuencias. El secretario general de la Liga Árabe,
Ahmed Abulgueit, responsabilizó a Netanyahu de “las consecuencias de esas prácticas y
planes de extrema derecha y sus repercusiones sobre Palestina, la región y la paz mundial,
incluida la posibilidad de desencadenar una guerra religiosa”.

Tras la conquista israelí de Jerusalén Este en la guerra de los Seis Días de 1967 –incluidos los
lugares sagrados de la ciudad vieja– se estableció un calculado statu quo. Temerosos del
potencial incendiario entre los musulmanes, rabinos influyentes y el aparato de seguridad
hebreo acordaron ceder al waqf de Jordania el control sobre la explanada de las Mezquitas.
Establecieron que solo está permitido el rezo musulmán, y los judíos únicamente pueden visitar
la zona en días limitados y sin recitar oraciones.

Desde entonces, el muro de las Lamentaciones –último vestigio del Segundo Templo de
Jerusalén– se tornó en el epicentro del rezo judío en la ciudad. No obstante, Ben-Gvir y
extremistas mesiánicos llevan años visitando la explanada fuertemente escoltados, y su reclamo
es poder rezar en lo alto del monte. El propio Netanyahu alertó que sus planes “podrían acarrear
un incendio en todo Oriente Medio”. Los palestinos ven cada movimiento judío como un intento
de implantar la soberanía israelí sobre el tercer lugar más sagrado para el islam.

Lee también Ofer Laszewicki Rubin

https://www.lavanguardia.com/internacional/20230104/8667197/indignacion-islam-visita-sheriff-aqsa.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20221026/8581804/ben-gvir-estrella-ultraderechista-israel.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20221222/8654810/netanyahu-cierra-formacion-nuevo-gobierno.html
https://www.lavanguardia.com/magazine/viajes/20221210/8635063/muro-lamentaciones-icono-desconocido-israel-cts.html


El ministro de Sionismo Religioso tiene potencial incendiario: en los disturbios del barrio de
Sheij Yarrah en el 2021, plantó su “sede parlamentaria” entre casas palestinas. La tensión se
disparó, Hamás disparó proyectiles sobre Jerusalén y se desató la guerra.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) denunció una provocación sin precedentes. “Netanyahu
es el máximo responsable por este ataque sobre la mezquita de Al Aqsa”, denunció. Hamás ya
avanzó que su llegada a la explanada sería “un detonante”.

Pese a su exacerbada retórica, Ben-Gvir acordó con Bibi pre servar el statu quo de los lugares
sagrados de Jerusalén. En los últimos años, la policía israelí hizo la vista gorda ante activistas
judíos, y les permitió rezar si lenciosamente en algunas áreas de la explanada. Pese a que el
control civil sigue en manos del waqf, los antidisturbios hebreos son quienes están al cargo de
la seguridad.
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Provocació d’un ministre supremacista jueu
israelià | Redacció | jerusalem | Política | El
Punt Avui
El nou ministre israelià de Seguretat Nacional, Itamar Ben Gvir, líder de Poder Jueu, partit
ultranacionalista, religiós i supremacista jueu, va visitar ahir l’esplanada de les Mesquites de
Jerusalem, malgrat les amenaces del moviment islamista Hamàs que la seva entrada al recinte
podria provocar una altra escalada de violència. L’esplanada de les Mesquites és sagrada tant
per als musulmans com per als jueus, que en diuen mont del Temple.

“El mont del Temple és el lloc més important per al poble d’Israel i hi mantenim la nostra llibertat
de moviment”, va dir el ministre, condemnat en el passat per incitació al racisme i suport a
organització terrorista.

Hamàs va acusar el polític israelià de “tirar llenya al foc” en voler “profanar i assaltar la beneïda
mesquita d’Al Aqsa” i va demanar als joves palestins de la ciutat que actuïn per evitar-ho. “La
visita de Ben Gvir farà esclatar la situació i obrirà la porta a una altra intifada”, va assenyalar ahir
el Gihad Islàmic.

Malgrat els advertiments, Ben Gvir va entrar ahir al recinte acompanyat del seu rabí i fortament
escortat per la policia. Segons l’statu quo vigent des del 1967, el recinte està reservat
exclusivament al culte de musulmans, mentre que els jueus només poden entrar-hi com a
visitants. La pregària jueva es fa al mur de les Lamentacions.

Els EUA van demanar al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que respecti l’statu quo,
però ell va defensar la visita de Ben Gvir. Els països àrabs i musulmans van condemnar l’acte.

https://elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2237665-provocacio-d-un-ministre-supremacista-jueu-israelia.html#comments
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Un ministre israelià visita l'Esplanada de les
Mesquites i encén els palestins
En els últims dies, en previsió que Ben-Gvir pogués visitar el recinte, el grup islamista Hamàs,
que governa a la Franja de Gaza, l'havia acusat "d'afegir llenya al foc" volent "profanar i assaltar
la beneïda mesquita d'Al-Aqsa" , i havia demanat als joves palestins de la ciutat que ho
impedissin. Per la seva banda, la Jihad Islàmica Palestina va advertir que l'entrada del ministre
a l'esplanada faria "esclatar la situació" i obriria la porta "a una altra Intifada". El setembre de
l'any 2000, una visita del llavors president israelià Ariel Sharon a l'Esplanada de les Mesquites
va provocar la segona Intifada, que va durar cinc anys i va deixar més de 1.000 israelians i 3.360
palestins morts.

Envoltat de policies armats i acompanyat pel seu rabí, Ben-Gvir ha caminat durant quinze minuts
per l'interior del recinte, anomenat Haram aix-Xarif (Noble Santuari) pels musulmans i Muntanya
del Temple pels jueus, sense que s'hagin produït incidents destacables. El ministre ha
reivindicat el dret de visitar el lloc, però no ha entrat a la mesquita d'Al-Aqsa ni a la Cúpula de la
Roca, on només hi accedeixen musulmans. "La Muntanya del Temple és el lloc més important
per al poble d'Israel. Mantenim la llibertat de moviment per als musulmans i els cristians, però els
jueus també hi pugen. Els qui profereixen amenaces han de ser tractats amb mà de ferro", ha dit
el polític, condemnat per incitació al racisme i suport a una organització terrorista jueva. "El
nostre govern no es rendirà davant les amenaces de Hamàs", ha declarat.

Crítiques dins i fora d'Israel

L'ex primer ministre israelià i actual líder de l'oposició, Yair Lapid, va demanar dilluns al nou cap
de l'executiu, Benjamin Netanyahu, que prohibís a Ben-Gvir visitar l'Esplanada de les
Mesquites. "És una provocació deliberada que posarà en perill vides i causarà morts", va afirmar
Lapid, que va lamentar que un ministre de la Seguretat Nacional, encarregat de la policia, portés
a terme una acció com aquesta. "El món sencer ho veurà com un trencament de l'statu quo", va
afegir.

El regne de Jordània, que té reconegut un "rol especial" als llocs sants segons els tractats de
pau del 1994, ha condemnat "en els termes més severs l'assalt de la mesquita d'Al-Aqsa i la
violació de la seva santedat" per part de Ben-Gvir. L'Aràbia Saudita i els Estats Units també han
condemnat l'acció i els Emirats Àrabs Units, on Netanyahu havia de volar la setmana vinent, han
demanat aturar les "violacions greus i provocadores". Segons ha informat la televisió israeliana
Channel 12, el primer ministre posposarà el viatge a causa de la polèmica.

Aquest dimarts, el portaveu del president palestí Mahmoud Abbas ha assegurat que la visita de
Ben-Gvir suposa un desafiament al poble palestí, la nació àrab i la comunitat internacional, i ha
advertit que accions com aquesta comportaran més tensió i violència . Nabil Abu Rudeineh
també ha fet responsable les autoritats israelianes de "qualsevol resultat o repercussió de les
seves polítiques racistes contra el poble palestí i els seus llocs sants". 

https://www.ara.cat/internacional/proxim-orient/ministre-israelia-visita-l-esplanada-mesquites-encen-palestins_1_4589722.html
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https://www.ara.cat/internacional/proxim-orient/netanyahu-entrega-ministeris-xenofobs-homofobs-condemnats-suport-terrorisme-govern-mes-dreta-historia-d-israel_1_4581097.html
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Lleida
ACN

L’atur va disminuir en 255 perso-

nes al desembre a la demarcació 

de Lleida. La davallada és d’un 

1,39% respecte al novembre i 

situa la xifra total de desocupats 

en 18.057 persones, segons les 

dades que va donar a conèixer 

ahir dimarts el Ministeri de Tre-

ball i Economia Social. A la ve-

gada, hi ha 2.289 aturats men-

ys (-11,25%) si es compara amb 

el desembre del 2021. L’atur va 

caure en 249 persones al sector 

serveis, 21 a l’agricultura i 4 a la 

indústria. En canvi, va augmen-

tar en 36 persones a la cons-

trucció. Del total d’aturats, 7.677 

són homes i 10.380 dones. Així 

mateix, 1.408 són menors de 25 

anys, mentre que 16.649 tenen 

una edat superior a aquesta.

Del total d’aturats al mes de 

desembre a les comarques llei-

L’atur baixa a Lleida en 255 
persones al desembre i tanca el 
2022 amb 18.057 desocupats
Els serveis lideren el descens, agricultura i indústria cauen 
lleugerament i la destrucció d’ocupació creix a la construcció

Dades atur de desembre de 2022

L’atur a Lleida per sectors

1.409(-17)

SENSE OCUPACIÓ 
ANTERIOR

11.898 (-249)

SERVEIS

1.722 (+36)

CONSTRUCCIÓ

1.768 (-4)

INdÚSTRIA

1.622 (-21)

AGRICULTURA

TOTAL
ATURATS 

DIFERÈNCIA  
Novembre -Desembre

HOMES 
ATURATS

DONES
ATURADES

Lleida 18.057 -255 (+4,19%) 7.677 10.380

Catalunya 346.38 -1052 (-0,31%) 148.257 198.081

España 2.837.653 -43.727(-1,52%) 1.147.505 1.690.148

cret, es van efectuar 

8.568 contractes, 

1.750 menys que al 

mes de novembre. 

Del total de contrac-

tes, 6.773 es van fer 

al sector serveis, 

744 a l’agricultura, 

658 a la industria i 

393 a la construcció. 

Dels 8.568 contractes, 

4.860 van ser indefi-

nits i 3.708 temporals. 

En comparació amb 

el mateix mes de l’any 

anterior, la contrac-

tació disminueix un 

23,15% a Lleida, amb 

2.581 contractes men-

ys que al desembre del 

2021, segons el Minis-

teri de Treball. Quant 

al nombre d’afiliats a la Segure-

tat Social, la xifra total al desem-

bre era de 198.528 persones.

datanes, 11.898 corresponen al 

sector serveis, 1.768 a la indús-

tria, 1.622 a l’agricultura i 1.360 

a la construcció. D’altra banda, a 

1.409 aturats no els consta cap 

feina anterior.

La contractació va caure un 

16,96% al mes de desembre a 

la demarcació de Lleida. En con-
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Les Borges 
construirà un 
lavabo públic 
al Parc del 
Terrall
L’Ajuntament de les Borges 

Blanques ha anunciat aques-

ta setmana que la construc-

ció d’un lavabo públic al parc 

del Terrall ha estat la proposta 

guanyadora d’aquesta edició 

dels Pressupostos Participatius 
2022-2023 de la capital de les 

Garrigues. Està previst que la 

iniciativa, que ha rebut un total 
de 83 suports, s’executi durant 
aquest 2023.

La capital garriguenca ha 

finalitzat la fase de votacions 
dels seus tercers pressupostos 

participatius amb un total de 
410 suports, entre totes les ini-

ciatives que s’han votat. 

L’any que acaba de començar 

commemorarà a Catalunya dife-

rents esdeveniments i personali-

tats com els 900 anys de la con-

sagració de les esglésies de Sant 

Climent i Santa Maria de Taüll, 

a la Vall de Boí (Alta Ribagorça) 

i el centenari del naixement de 

l’escriptor lleidatà Josep Vallver-

dú, encara en actiu. Així ho ha 
acordat la Comissió de Comme-

moracions de la Generalitat amb 

altres 13 esdeveniments, com el 

centenari del naixement del cien-

tífic lleidatà Joan Oró. L’objectiu 
és “posar de relleu, recuperar i 

divulgar la memòria d’esdeveni-

ments i personalitats històriques, 

artístiques, científiques o cultu-

rals, que han deixat empremp-

ta en el patrimoni col·lectiu dels 
catalans”. Les esglésies de Sant 

Climent i Santa Maria de Taü-

ll van ser declarades Patrimoni 

de la Humanitat per la Unesco 

l’any 2000 amb la resta d’esglé-

sies romàniques de la Vall de Boí. 

Aquests temples van ser consa-

grats els dies 10 i 11 de desem-

bre de 1123 per Ramon Guillem, 

bisbe de Roda-Barbastre. També 

es celebrarà el 400 aniversari de 

la mort de Francesc Vicent, rector 

de Vallfogona de Riucorb.

Commemoració dels 900 
anys de la consagració de    
les esglésies de Taüll

També es 
celebrarà el 
centenari de 

Vallverdú 

ANUNCI
 Acord del Ple de data 16 de desembre de 2022 de l’Ajuntament de la Coma i 
la Pedra pel qual s’aprova inicialment l’Ordenança municipal que regula les 

mesures per fomentar el civisme i la convivència a la Coma i la Pedra.
 

Aprovada inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les mesures per fomentar 
el civisme i la convivència a la Coma i la Pedra, per Acord del Ple de data 16 de 
desembre de 2022, de conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, i 63 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet l’expedient a informació pública pel 
termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la seva publicació mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis 
de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.
 
Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències 
municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, 
estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament 
https://www.seu-e.cat/ca/web/lacomailapedra/govern-obert-i-transparencia/accio-
de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-
reglaments.
 
En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació inicial 
de dita Ordenança en el termini d’informació pública i audiència dels interessats, 
s’entendrà aprovat definitivament dit Acord.
 
El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del preceptuat en 
els articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

La Coma i la Pedra, 20 de desembre de 2022 
Ramon Costa i Guinó, Alcalde

Ajuntament 
de la Coma i la Pedra
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Elpapasaviqueva ferunpasal costat
lluís Foix

en la gran kermessenadalenca
ja només ens queda un àpat,
demàpassat, coronatpel tor-
telldereis.segonscom,ésel
més caòtic, perquè l’excita-

ció habitual dels més menuts arriba al
seu grau màxim d’exaltació. Una de les
característiques de tots aquests àpats és
la gran diversitat de cadires que congre-
guen. A partir d’un cert nombre de co-
mensalsésmaterialmentimpossibleofe-
rir-los elmateix tipus de seient a tots. És
el moment de les cadires plegables de
plàstic acolorit, comprades a l’ikea, o de
fusta descolorida, rescatades de les es-
tancesassolelladesd’algunasegonaresi-
dència.sovint,però,non’hihaprouamb
la suma de les tropes regulars de l’amfi-
trió i els reforçosplegables.
encasdemancança,duessónlesestra-

tègiespossiblespercompletar lapropor-
ció entre culs i seients: l’exploració mi-
nuciosa de la llar i la petició desesperada
de col·laboració. en aquest segon supò-
sit,elscomensalsdemésconfiançareben
elrequerimentdeportarcadiresdecasai
presentar-se a l’àpat com el peix que es
portal’oli.Peròsil’amfitrióésorgullósde

mena,abansdedemanarauxiliescalçarà
elsalacot iexploraràtotselsraconsdeles
sevespossessions:trasters,terrasses,ter-
rats, soterranis, golfes i pàrquings. Pot
serquese li apareguiunexemplar insòlit
de cadira d’origen incert, peça única que
serà admesa a taula al costat de les cadi-
resoficials i lesoficioses.

el resultat final de totes aquestes ope-
racions civils especials és que moltes
taules dels àpats nadalencs mostren un
aspecte tan divers com la societat euro-
pea actual, amb cadires imperials i cadi-
retes, cadires de tisora, butaques, sofàs,
poltrones, trones i trons reials, cadires
d’oficinaambrodetes i tamboretsdetota
mena, pufs i escambells, bancs, ban-
quets, banquetes i, en el súmmum de la
polisèmia, canapès. Un paisatge provi-
sionalment divers que acosta els acolli-
dorsmenjadors familiarsonaquestsdies
ressonen tantes rialles als pisos d’estu-
diants, les cases ocupades, els campa-
ments improvisatsderefugiats, transito-
risopermanents, i tantsaltreshabitatges
precaris que acullenmilions imilions de
personesqueproufeinatenenpertrobar
unseientonposarelculapropd’unplata
taula.
Tenint en compte que les paraules ca-

talanes càtedra i cadira són filles delma-
teix pare grec, la diversitat de cadires al
voltantde les tauleshauriadecomportar
l’ampliació de la desitjable llibertat de
càtedraper impedir queacabemtotsper
terra.c

Llibertat de
càtedra ampliada

màrius Serra

el
rum-rum

Miracle,
somriure
Fernando Ónega

Permeteu-me la narració
de la notícia menys
transcendent que avui
publica aquest diari:
ahir,marc sala va entre-

vistar a La hora de la Uno (TVe) el
vicesecretari d’economia del Partit
Popular, JuanBravo. Permeteu-me
ara una conclusió molt més nímia
encara: el senyor Bravo, gran diri-
gent conservador, somreia! critica-
va amb duresa mesures econòmi-
quesdelGovernsánchez,peròcon-
jugava la duresa ambun to amable i
acabavalesfrasesivaacabarl’entre-
vista amb un somriure. Aquest cro-
nistanohaviavistunespectacleaixí
d’ençà queGonzálezPons va anar a
un plató de televisió a presentar la
seva última novel·la. Per descomp-
tat, no havia vist ni sentit res igual a
les baralles de les sessions de con-
trol alcongrésnialsenat.
els partits polítics, incloent-hi el

PP, s’han deixat dominar pel to as-
pre, el rebuig radical de les posi-
cionsd’altres i fins i tot l’insult quan
la cosa es posa malament. Per això
em va semblar notícia que un dels

gransdirigentsdelPPtingui i llueixi
aquesta característica de la intel·li-
gènciaqueésel bonhumor.nosé si
deu haver estat un miracle de l’en-
trevistadormarcsalaoencaraerael
fruitde l’esperitdenadal.
HovadirramónmaríadelValle-

inclánaSonatade invierno: “Permi,
aprendreasomriureéslaconquesta
més gran de la humanitat”. Aquest
escrivent es conforma amb molt
menys:perell, aprendreasomriure,
i no diguem suscitar un somriure,
pot ser la conquesta més gran de la
classepolíticaenaquestmomentde
crispacions, polarització i frontis-
me. somriure pot no suscitar adhe-
sions, perònoprovoca rebutjos. Pot
no crear devoció ni lleialtat, però
creasimpatia,queés lacondició im-
prescindible per encarar un any
electoralcomelquetenimaldavant.
Així que potser aquesta és la clau

perquè el PP comenci a guanyar,
fins i tot a lesenquestesdeTezanos.
Peraixò,si jofosAlbertonúñezFei-
jóo, dictaria una ordre interna
d’obligat compliment que declarés
liquidat l’estat d’emprenyament de
la majoria dels oradors impulsius
del Partit Popular, que de vegades
semblen formats a l’eOi, escola
Oficial d’irritació. Potser els fruits
no seran tan positius com pensa
aquest cronista, però hi ha una cosa
segura: un polític que somriu i pro-
voca un somriure és un polític que
no fapor.c

Suscitar un somriure
pot ser avui la

conquesta més gran
de la classe política

P oc es pot afegir a les refle-
xions de caràcter teològic i
moral que s’han escrit
aquests dies en ocasió de la
mort de Benet XVi. La valo-

ració del seu pontificat s’anirà perfilant
amesuraquepassi el temps i comacon-
seqüència de l’estudi de la seva immen-
sa obra escrita abans i des-
prés de ser cardenal o papa.
Llegir Joseph ratzinger és
entrar en l’àmbit de la raó
per familiaritzar-se amb la
fe en Jesucrist.
La seva obra més emble-

màtica és potser la Intro-
ducció al cristianisme, pu-
blicada paral·lelament als
fets de maig del 1968 a Pa-
rís, enquè el jove teòleg ale-
many planteja que ningúno
es pot sostreure al gran di-
lema humà: “Qui vulgui es-
capar de la incertesa de la fe
caurà en la incertesa de la
incredulitat, que no podrà
afirmar mai de manera cer-
ta i definitiva que la fe no si-
gui la veritat”.
És interessant com situa

la lluita entre la fe i el dubte
que ha recorregut la histò-
ria de la humanitat. És llei
fonamental del destí humà,
diu, “trobar el que és decisiu de la seva
existència en la perpètua rivalitat entre
el dubte i la fe, entre la impugnació i la
incertesa. Potser justament per això, el
dubte, que impedeixque tots dos es tan-
quin hermèticament en el seu àmbit,
pugui convertir-se ell mateix en un lloc
de comunicació”. el dubte com a espai
de trobada per poder parlar de les coses
més elevades i prosaiques, com es va
poder apreciar enel diàleg entreJoseph

ratzinger i el filòsof Jürgen Habermas
en què aquestes dues ments privilegia-
des van debatre sobre europa, la ubica-
ció de la religió en lamodernitat i sobre
com el cristianisme és o no és una reli-
gió il·lustrada.
Passejar-se pels milers de pàgines es-

crites per Benet XVi al llarg de la seva
trajectòria intel·lectual és bussejar en el
pensament d’un teòleg racionalista que
aborda la connexió entre conceptes tan
essencials com la llibertat individual i la
justícia social, entre consciència i veri-
tat, entre democràcia i estat, en el món
relativista de la postveritat en el qual la
subjectivitat i el poder de la majoria
pretenen relegar els valors absoluts.
Dedica moltes pàgines a la veritat, als

valors i al poderde l’estat i de l’església.
Avui dia, diu, preferim parlar de valors
que de veritat per no entrar en conflicte
amb la ideade tolerància i el relativisme
ambiental. Per ratzinger no és propi de
l’església ser estat o una part de l’estat,
sinó una comunitat de conviccions.
L’església “no s’ha d’erigir en estat ni
voler influir-hi com a òrgan de poder.
Quan ho fa, es converteix en estat i for-
ma un estat absolut que és, precisa-

ment, el que cal eliminar. confonent-se
amb l’estat, destrueix la naturalesa de
l’estat i la seva pròpia”.
en el seu discurs amb motiu de la re-

cepció com a membre associat estran-
ger en l’Académie des sciencesmorales
et Politiques de l’institut de France el
1992, parla dels principis morals de les
societats democràtiques. Davant la dis-
tingida audiència francesa va dir que la
llibertat ésper a tothom iperquè les for-
ces morals de la història puguin conti-
nuar sent forces morals del present i
perquè sorgeixi amb força renovada
aquella evidència dels valors sense la
qual no és possible la llibertat comuna.
ratzinger afirma que l’estat no és

font de veritat ni demoral.ni tampoc és
absolut. el concepte d’estat
que va voler construir una
raça pura i el que propicia-
va l’arribada d’un home
nou van quedar sepultats al
segle passat.
elpontificatdeBenetXVi

ha entrat en la història i es
veuran les seves llums
i ombres segons els fets i les
paraules que tant va utilit-
zar el papa alemany. en un
dels seus textos afirma que
l’“esperançaal cel noestà en
contra de la fidelitat a la ter-
ra: és esperança també per a
la terra. esperant el més ex-
cels i definitiu, els cristians
hem de portar esperança
també a tot allò provisional,
a l’estat almón”.
Un dels episodis pels

quals serà recordat el papa
ratzinger és la seva inespe-
rada renúncia, feta en llatí i
sense cap coerció davant

d’un grup de cardenals. Un amic em fa
veure que possiblement és l’ètica del
sentit de la responsabilitat, concepte in-
troduïtpermaxWeber imolt estès en la
cultura nord-europea, el que el va por-
tar a abandonar el seu ministeri perquè
ja no se sentia capaç. Un gest que no
s’haviaproduït enmésde sis segles i que
podria ser més freqüent en el futur. el
papa Francesc ha dit que ho faria si per-
dia la capacitat.c

EzraAcayan / Getty

ratzinger va parlar
del dubte com a espai de
trobada per parlar del

més sagrat i el més prosaic
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La mascarilla obligatoria en 
las farmacias, ¿hasta cuándo?

L
as mascarillas se están convirtiendo en el caballo de 
batalla, para las farmacias, centros sanitarios, trans-

porte público, etcétera. Desde el pasado 20 de abril 

no es obligatorio el uso de mascarillas a excepción de  
los centros antes mencionados. Es totalmente absurda 

e ilógica esta medida cuando se permite visitar o acudir, 
sin dicho requisito, a los restaurantes, colmados, bares, 
tiendas o supermercados. En dichos lugares el contacto 
es cercano y  la enfermedad se puede contagiar intacha-

blemente. 

La mayor parte de la población no entiende que en unos 
lugares sí y otros no. El uso de la mascarilla ha sido una 
medida clave de control del Covid-19. Sin embargo, la 
evidencia disponible sobre la transmisión del virus en los 

diferentes ámbitos indica que su uso tiene un impacto 
mayor en espacios interiores en los que se reúnen per-

sonas que no conviven habitualmente y en grandes muc-

hedumbres en los que no pueden mantener distancias 
de seguridad. ¿Se prohíben  las mascarillas  en grandes 
aglomeraciones? ¿Se mantienen las distancias de segu-

ridad? Yo observo sinceramente que no; por lo tanto no 
deberían existir dichas exclusiones. 
O seguimos llevando mascarillas todas las personas, en 
cualquier lugar o acontecimiento o dejemos de mantener 
esta medida,  que bajo mi punto de vista es totalmente 
incoherente. Por lo tanto y dirigiéndome a la actual mi-
nistra de Sanidad del Gobierno de España, Carolina Dari-

as, mi pregunta es la siguiente: ¿hasta cuándo debemos 
mantener esta situación?

Josep Vidal Borràs // Lleida 

Crisi vocacional a l’Església

A 
l’Església li falten capellans. Existeix un 40% 
menys de seminaristes. L’activitat pastoral a la Di-
òcesi de Lleida durant l’exercici 2021, ha estat de 

98 preveres (capellans) per a 126 parròquies. Venen ca-

pellans per suplir aquesta manca de Sud-amèrica, Àfrica, 
Romania (de la famosa Diòcesi de Iasi) i d’altres latituds 
fora de la UE. A Àsia i l’Àfrica augmenten les vocacions, 
però no compensen les caigudes a Europa i Amèrica. 
També compta amb 30 missioners per a tot el món, mal-

grat que antany la Diòcesi de Lleida exportava missioners 

amb nombres majoritaris. Actualment, compta amb no-

més dos seminaristes. Existeixen innombrables activitats 

com les caritatives i assistencials. Quant a les activitats ce-

lebratives, hi ha hagut 227 confirmacions i 566 primeres 
comunions. La catequesi és la clau de la qual poden sortir 
nombrosos sacerdots.

A vosaltres, joves, propensos a l’ansietat i a les depressi-
ons, i fins i tot als que afortunadament no teniu aquestes 
malalties i mals, busqueu, ambicioneu i interesseu-vos 
per dons millors. Què passa perquè molts nois abandonin 
la catequesi després de la primera comunió? Com treba-

llar per a la segona comunió? El desafiament de l’Església 
és entendre que l’objectiu és “aprendre a ser cristià”, no 
a obtenir sagraments. El relativisme i la indiferència al fet 
religiós han anat ascendit gradualment fins arribar avui 
dia a l’anomenat laïcisme d’Estat. En el procés de secula-

rització, Europa no és neutral. Ara, com a exemple, la Co-

missió episcopal per a l’Educació i la Cultura afirma que 
en la Llei Celáa s’alerta d’“una possible discriminació il·le-

gal dels alumnes que elegeixen l’àrea/matèria de Religió”.
Existeix un element molt esperançador per a l’Església i el 
món que és “la primavera de l’Església”. El cristianisme de 
demà serà més espiritual, més solidari; conrearà la lluita 
per la justícia; entrarà a la societat per renovar-la, serà 
igualment aquesta forma de vida que és el seguiment ex-

pressat de les Benaventurances.

A 
la Catalunya rural, on el percen-

tatge d’envelliment és més ele-

vat que a la resta del país, ens 
falten serveis d’atenció a la gent gran de 
proximitat. A les ciutats hi ha centres de 
dia, centres cívics o casals de la Gene-

ralitat, però als pobles no. Hi ha molts 
municipis que el seu casal o local soci-

al és el bar del poble, altres que tenen 

més recursos tenen un casal municipal 

que amb una mica de sort gestiona una 
associació de la gent gran.
Gràcies a la implicació de les associaci-
ons i dels ajuntaments, als municipis ru-

rals procurem oferir tallers diversos: de 
memòria, d’informàtica, d’idiomes, de 
manualitats, gimnàstica, excursions, etc. 
Fins i tot hi ha municipis que han invertit 
en equipaments específics per oferir al-
tres serveis, com podologia, fisioteràpia, 
àpats en companyia, dutxes adaptades, 
servei de bugaderia, tot pagat amb re-

cursos municipals propis. Els alcaldes i 

alcaldesses intentem oferir el màxim a 
la nostra gent gran, però també neces-

sitem que la Generalitat ens hi ajudi.
L’últim ple al parlament abans de Nadal, Junts per Catalu-

nya va presentar una esmena a una moció que va ser apro-

vada per unanimitat de la cambra en la qual s’instava al 

govern a desplegar la xarxa de Centres de Serveis d’Atenció 
Integral en l’Àmbit Rural, també anomenats SAIARs per tal 
que els municipis de baixa densitat de població puguin ga-

rantir l’accés als serveis i les activitats 
que promoguin un envelliment actiu, 
de qualitat i accessible per a la gent 
gran del món rural.
Treballant de la mà dels ajuntaments i 
aprofitant aquests equipaments muni-
cipals que en molts casos ja existeixen, 
es podria apropar tots aquests serveis 

a la gent gran sense que s’haguessin 
de desplaçar cada dia a la capital de 
comarca per ser cuidats i atesos en un 

centre de dia. Cal anar cap a un model 

d’envelliment de quilòmetre zero. Po-

der ser atesos a casa, sí, però quan no 
es pugui també poder ser atesos al seu 
poble en un equipament que ofereixi 
tots els serveis i garanties.
Avui, com cada dia, la Ramona de l’Al-

bi, de 89 anys, s’ha llevat d’hora per 
pujar a un transport del Consell Co-

marcal que l’ha portat al centre de dia 
de Juneda i no tornarà a casa fins al 
vespre. Cada dia ha de fer 44 quilòme-

tres amunt i avall quan al seu poble po-

dria tenir els mateixos serveis si la Generalitat desplegués 
la xarxa de SAIARs i concertés places que acostessin els ser-
veis a les persones. I d’exemples com el de la Ramona en 
tenim molts i a tot arreu, per això crec que és un model en 
el qual cal invertir si de veritat volem fer polítiques útils i de 
proximitat. Pensem en la gent gran perquè els joves d’avui, 
si Déu vol, ho serem demà.

Envellir al poble
ANNA FELIU MORAGUES

DIPUTADA DE JUNTS AL PARLAMENT DE CATALUNYA I 

ALCALDESSA DE L’ALBI @feliu_anna

Els alcaldes i alcaldesses 
intentem oferir el màxim a la 
gent gran, però també cal que 

la Generalitat ens hi ajudi



Mitjà: elperiodico.com

Publicat: 04/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 11.235.969
Lectores

Valor: 13.932€

URL: https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacio...

"Benedicto XVI: intelectual, teólogo y líder"
Tras un largo proceso de deterioro en su salud, el pasado sábado, último día del año, nos dejó
de forma definitiva Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Es imposible intentar reflejar
siquiera someramente en unas pocas líneas su influencia como sacerdote, teólogo, obispo,
cardenal, sus ocho años en los que asumió la cátedra de Pedro o los últimos nueve de retiro
discreto apoyando desde la oración y el silencio como Papa emérito; el primero desde hacía
más de 700 años.

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

Participa

En este sentido, recomiendo la lectura pausada del libro de María Teresa Puga, Doctora en
Historia Moderna y Contemporánea, 'Benedicto XVI: Joseph Ratzinger'. Creo que refleja “el
alma&rdquor; del personaje, la precisión de su pensamiento, su profundidad teológica, sus
sufrimientos y esperanzas, alimentadas por su fe. La humanidad del Pontífice, aunque
escondida en lo más profundo de su ser, aflora en todas y cada una de sus páginas.

Desde estas líneas, quisiera rendir homenaje a su figura. Como intelectual, por haber recordado
claramente las raíces de Europa ("Europa necesita redescubrir sus raíces cristianas, dando
espacio a los valores éticos que forman parte de su vasto y consolidado patrimonio espiritual");
como teólogo por habernos acercado la figura de Jesucristo (Deus Caritas Est, “no se comienza
a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una persona&mldr;&rdquor;; y como líder al enseñarnos, el valor de la
renuncia como un servicio al pueblo encomendado. En una época de escasos referentes
morales, donde el valor de la palabra dura menos que lo que se tarda en pronunciarla, la vida de
estos hombres nos indica que hay otra forma de vivirla.

Como dijo recientemente su secretario Monseñor Georg: “siempre aspiró a cumplir lo que
Dios quiso. Cuando llegue a su lado será como llegar a casa&rdquor;. Descansa en paz,
Benedicto XVI.

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/benedicto-xvi-intelectual-teologo-lider-80603347
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/tema/publica-una-carta-del-lector-3993
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