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L'arquebisbe Vives a la capella ardent de
Benet XVI | Catalunya Religió
Bisbat d'Urgell El bisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, s'ha fet present aquest dimecres al matí a la
capella ardent del papa Benet XVI. Davant les despulles del papa emèrit, Vives ha pregat per "la
vida i el magisteri" de Joseph Ratzinger, expliquen des del bisbat d'Urgell. L'arquebisbe serà al
Vaticà fins demà i assistirà també al funeral que tindrà lloc a les 9:00 h a la plaça de Sant Pere. 

En un clima de respecte i pregària, Vives s'ha unit als milers de persones que aquests dies
estan passant a donar el seu darrer comiat al papa Benet XVI. A la basílica, l'ha acompanyat
el vicari general d'Urgell, Ignasi Navarri, i del vicari episcopal de pastoral d'Urgell, Antoni
Elvira. A l'eucaristia d'aquest dijous, Vives, Navarri i Elvira hi assistiran amb la presència de
l'ambaixador d'Andorra davant la Santa Seu, Carles Álvarez.

Urgell ja té data per la missa funeral pel papa emèrit

El bisbat d'Urgell també ha informat que aquest dilluns 9 de gener tindrà lloc, a les 20:00 h a
l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella, una missa funeal per Benet XVI. Serà
concelebrada pels preveres de l’arxiprestat de les Valls d’Andorra i a la qual és previst que
assisteixin les autoritats del Principat d’Andorra.

A més, dissabte 14 de gener, a la Catedral de Santa Maria de La Seu d’Urgell, tindrà lloc a dos
quarts d’una de la tarda la missa diocesana funeral pel Papa emèrit Benet XVI, presidida per
l'arquebisbe Vives.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/arquebisbe-vives-capella-ardent-benet-xvi
https://bisbaturgell.org/index.php/ca/mes-noticies/895-noticies-2021-urgell/12846-l-arquebisbe-i-coprincep-prega-per-l-anima-de-benet-xvi
https://www.catalunyareligio.cat/ca/com-sera-funeral-papa-benet-xvi
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El secretari deRatzinger passa comptes
ambFrancesc abansde l’enterrament
*4'6D6$;" 0D64*H &%$$#"!%)"('

BenetXVIencaranohaestaten-
terrat, peròel seuhistòric secre-
tari personal, Georg Gänswein,
nohavolgut esperarper comen-
çar a passar comptes amb el seu
successor, el papa Francesc, en
unamaniobraquees llegeixcom
unaexpressióde labatalla inter-

na entre els sectors tradiciona-
listes i els aperturistes, repre-
sentatspelPontífex jesuïta.
Tothom esperava que Gäns-

wein tardés unamicamés a dis-
parar, però no ha estat així.
Mentre desenes de milers de
persones presentaven els seus
respectes a Joseph Ratzinger a
labasílicadeSantPere–195.000
en els tres dies de vetlla, inclo-

ent-hi ahir la reinaSofia–,quiha
estat la seva ombra les últimes
dècades ha concedit una polè-
mica entrevista al setmanari ca-
tòlic alemany Die Tagespost en
què ataca obertament Francesc
per haver restringit les misses
en llatí.
Es refereix a quan Bergoglio,

l’any passat, va revocar una de
lesdecisionsmés importantsdel

seu predecessor limitant les
missesanteriorsalconciliVaticà
II. “Va seruncopmolt dur.Crec
queelpapaBenetva llegirelnou
motu proprio amb mal al cor,
perquè la seva intencióhavia es-
tat ajudar els qui simplement
van trobar una llar en la missa
antiga per trobar la pau”, diu
Gänswein.El2007Benetvaper-
metre lesmisses en llatí per evi-
tar divisions com les de la socie-
tat del francèsMarcel Lefebvre,
quevaacabar sentexcomunicat.
A la controvertida entrevista

s’hi afegeix l’expectació pel lli-
bre que publicarà, la setmana

que ve en italià, titulat Res més
que la veritat. En el text promo-
cional, l’editorial promet que les
memòries explicaran “les mise-
rables calúmnies i les fosques
maniobres que han tractat en va
de llançarombres” sobreelpon-
tífex alemany. I aquesta nit, des-
prés del funeral, la televisió pú-
blica italiana emetrà una entre-
vista en què diu que, durant el
papat, “el diable va estar en con-
tra de Benet XVI”. És evident
queGänsweinno técap intenció
demossegar-se la llengua, enca-
ra que sigui a costa d’accentuar
el xocobertdins l’Església."

DGEC B @osEph 3BtzingEr

Tarcisio Bertone ambBenet XVI quan van coincidir al final d’un concert a Stuttgart pel 80è aniversari del papa
/-+))'&$"'A+&+$+@@> < 0:"8>) / G+@@y

voler crear una comissió d’ex-
pertsperaprofundirenelproble-
ma de la pedofília i estudiar la
possible recuperació de les per-
sones, tambésacerdots,afectades
peraquestadesviació.

La seva contribució va ser es-
sencial per a la consagració de la
Sagrada Família. Quins records
téd’aquelldiaaBarcelona?

Jo vaig venir ja a Barcelona el 25
d’abril del 2010 per a la beatifica-
ciódel fundadorde lesGermanes
Caputxines de la Mare del Diví
Pastor, Josep Tous, i recordo ha-
ver ofert una bonica entrevista a
La Vanguardia. Mentre preparà-
vem aquella celebració, les auto-
ritats locals i sobretot el cardenal
arquebisbe Lluís Martínez Sis-
tach havien insistit benèvola-
ment per convidar el papa, admi-
radordeGaudí, a venir ellmateix
ainaugurarlabasílicadelaSagra-
da Família. El papa, que tenia un
profund gust artístic, va presidir
la celebració amb una devoció i
una solemnitat que va impressio-
nar tothom i va immortalitzar
amb una famosa homilia. El re-
cord d’aquell dia no es pot esbor-
rarinohihadubtequedesdelno-
vembre del 2010 els pelegrins i
turistes de visita a la Sagrada Fa-
mília s’han multiplicat per l’ad-
miració suscitadaa totelmón.

Què pensa de la convivència
entre unpapa efectiu i un d’emè-
rit? Com s’ha desenvolupat en
aquestsgairebédeuanys?
Es tracta d’una situació inèdita
que ha estat viscuda amb saviesa
tant pel papa Francesc com pel
papa Benet. El que ha dominat la
seva relació i ha modulat el go-
vern de l’Església ha estat el res-
pecte recíproc i l’afecte, amb el
segell de l’absoluta llibertat en el
comportament respectiu. Abans
que res, a l’exercici del ministeri
petrí per part de Francesc i des-
prés en l’acompanyament de
l’oració i del suport a la unitat de
l’EsglésiaperpartdeBenet."

La renúncia
“Era ferm en el seu
projecte i estava
convençut de complir
la voluntat de Déu”

“Va viure amb molt
dolor i estupor
els escàndols
del Vatileaks”

Corrupció

E l cardenal Tarcisio
Bertone (Romano
Canavese, 1934) va
ser durant anys el lle-
ial secretari d’Estat

de Benet XVI –el càrrec més im-
portant al Vaticà després del pa-
pa–, amésdecamarlenc,peraixò
va quedar a càrrec de l’adminis-
tracióde laSantaSeudesde la se-
va renúncia fins a l’elecció de
Francesc. Estret col·laborador de
Ratzingerdurant anys, va seruna
de les primeres persones a qui va
explicar les intencions de fer un
pasenrere.

Benet serà sempre recordat
per ser el primer papa modern
que va renunciar. Recorda com
es va assabentar d’aquesta deci-
sió iquinavaser lasevareacció?
Aquestadecisiójavaaparèixeren
una conversa a finals d’abril del
2012.Empensavaqueeraunpen-
samentpassatgerperlaqualcosa,
en un primer moment, no vam
tornar al tema. Però després, al
mesd’agostaCastelGandolfo,em
va comunicar molt seriosament

“Vaigmirar de convèncer
Benet de no renunciar”

que havia pres aquesta decisió
conscientmentenl’oraciói lame-
ditació. Vaig quedar angoixat i
vaig parlar immediatament de la
consternació que hauria recorre-
gut tota l’Església, i no només, i li
vaig traslladar les raons que em
semblavencontràriesaunaeven-
tual renúncia. El vaig intentar
convèncer de no renunciar, però
va ser inútil. Era ferm en el seu
projecte i estava convençut de
complir la voluntat de Déu. Lla-
vorsvaig intentardemorarelmà-
xim possible la comunicació pú-
blica,tambéperquèhaviapromès
d’acabar la trilogia sobre Jesús de
Natzaret amb el tercer volum so-
bre la infantesadeJesús idesprés
perquè havia de concloure l’any
de la fe. Quan es va haver de con-
cretar el projecte i triar la resi-

dènciaper alpapat emèrit i adap-
tar-la per a la petita comunitat
que l’acompanyaria va ser neces-
sari explicar a algunes persones
implicades la notícia de la verita-
ble funció delmonestir, que ja no
seria una residència de monges
contemplatives.

ComvaviureBenetXVIelses-
càndolsquevanacabarenelpro-
césVatileaks?
Ambmoltdoloriestupor,totique
veniendelluny,jaabansdelaseva
elecció com a papa. El va tocar
profundament, tant a ell com als
seus col·laboradors, però el tem-
perat pontífex, insigne professor
de Teologia, es va convertir tam-
bé en un valent reformador. De
fet, va ser ambBenetXVIquanes
va firmar la convenció financera
amblaComunitatEuropeaiquan

vaserpublicatundurdecretanti-
bloqueig per reforçar la transpa-
rènciaal’administracióeconòmi-
cavaticana.

I la lluita contra els abusos se-
xualsa l’Església?
Enaquestcampvasermoltatenti
propositiu.Jacomaprefectedela
Congregació per a la Doctrina de
la Fe, i després com a papa, va
afrontarel trist fenomende lape-
dofília en el clergat tant amb la
promulgació de la dura legislació
del nou dret penal com quan la
Doctrina de la Fe va assumir les
competènciesrelatives,perunifi-
car les mesures i no deixar-les a
l’arbitride lesautoritats locals, si-
nó aplicant-les rigorosament se-
gons criteris certs i endiàleg amb
l’evolució de la societat civil. S’ha
d’afegir queel papaBenetXVIva

Cardenal secretari d’Estat de Benet XVI

Tarcisio Bertone
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El 19 de diciembre de 2022 el pri-
mer ministro de Países Bajos,
Mark Rutte, pidió por primera
vez perdón ennombredel Gobier-
no por el papel del país “en el co-
mercio y explotación de seres hu-
manos durante los 250 años de la
época colonial holandesa”. Ade-
más, utilizó el lenguaje de la justi-
cia internacional para calificar la
esclavitud en Surinam y las anti-
guas Antillas Neerlandesas de
“crimen contra la humanidad”.
Mencionó también lo ocurrido en
Indonesia. El discurso fue alaba-
do, sobre todo porque reconoció
quehasta hace poco élmismodes-
cartaba disculparse por algo “de
lo que nadie tiene hoy la culpa”.
Sin embargo, sus palabras no pu-
dieronocultar las tensiones políti-
cas previas al discurso.

El largo camino que queda por
recorrer para eliminar la discrimi-
nación de los ciudadanos que tra-
zan sus orígenes en la esclavitud
quedó patente en noviembre. Un
sondeo, encargado por el periódi-
co Trouw y la televisión pública
NOS, concluyó que un 38% de la
población estaba a favor de pedir
perdón. Enenero de 2021, otra en-
cuestamostró que solo el 31%pen-
saba que fuese una buena idea. Si
bien los partidarios de dar el paso
han aumentado, “la consulta
muestra la división étnica de la
sociedad holandesa”, señala al te-
léfono el historiador Pepijn Bran-
don. Catedrático de Historia Glo-
bal en la Vrije Universiteit (Uni-
versidadLibre) deÁmsterdam, ex-
plica que “una gran mayoría de
los afroholandeses querían las dis-
culpas, y lo mismo pasa con los
ciudadanos de origen inmigrante
de países que no son occidenta-
les, pero solo una minoría de ciu-
dadanos blancos lo respaldaba”.

“Países Bajos tiene un conflic-
to con su pasado colonial, como
ocurre con otros países europeos,
y hay una gran tensión para acep-
tar que la colonización es una par-
te central de nuestra historia”,
añade el historiador. Los holande-
ses, al igual que en otros países,
prefieren recordar lo que los hizo
grandes, de modo que, según
Brandon, “el discurso nacional se
ha centrado en el comercio, rela-
cionado, a su vez, con la libertad,
la tolerancia y la riqueza”. El he-
cho de que todo ello fuera acom-
pañado de conquistas coloniales

y esclavitud, “aparecía en los li-
bros escolares como la parte la-
mentable de la historia princi-
pal”. “Era lo que salió mal, cuan-
do esa violencia colonial es una
parte integral de cómo los holan-
deses se hicieron ricos”, concluye.

El impacto de este pasado en
el presente marca la labor de la
activista holandesa Mercedes
Zandwijken, fundadora de la me-
sa de diálogo Keti Koti (cadena
cortada, en recuerdo de la eman-
cipación de los esclavos en Suri-
nam) junto a su esposo, Machiel
Keestra, filósofo y responsable
central dediversidadde laUniver-
sidad de Ámsterdam. La mesa
reúne a ciudadanos blancos y ne-
gros para reflexionar juntos.

Zandwijken y Keestra se reu-
nieron con el primer ministro y
otros grupos antes del 19 de di-
ciembre, y lamentan la falta de
diálogo con los descendientes de

la comunidad negra holandesa
ante un discurso de esta enverga-
dura. Por videoconferencia, afir-
man que llevan “una década fo-
mentando el diálogo contra el ra-
cismo, y el racismo institucionali-
zado”, y hubieran preferido ver
menos prisas en el Gobierno.

Creen que habría facilitado “un
diálogo nacional que convenciese
a más ciudadanos del valor de las
disculpas”. “Nos han asegurado
que trabajaremos juntos para ela-
borarunprogramaque aborde es-
ta transformación”, aseveran.

Su labor se ha beneficiado del
empuje del movimiento Black Li-
ves Matter, pero advierten de que
la extrema derecha holandesa re-
pudia la iniciativa de pedir excu-
sas del Gobierno, y no se puede
ignorar a esos votantes. Los dos
apuntan: “Esmuyposible queRut-
te haya corrido al final para evitar
mayores rechazos. No habló de
compensaciones económicas, y
en el seno de su partido [liberales
de derecha, VVD]había voces con-
trarias a los 200 millones de eu-
ros que se destinarán a concien-
ciar sobre el pasado colonial”.
Luego, mencionan el caso de Bél-
gica, que ha frenado un proceso

similar “ante posibles reclamacio-
nes monetarias”. Dado que la es-
clavitud es sinónimo de injusti-
cia, Brandon recalca que “los par-
tidos de extremaderecha la relati-
vizan en lugar de negarla, dicien-
do que hubo otras cosas terribles
y no hay que centrarse en esto”.

Si bien la disculpa de Rutte se
centró en Surinam y el Caribe, su
discurso incluyó referencias a
Asia. “En Asia también hubo, pe-
ro mientras que los descendien-
tes de africanos han pedido du-
rante años un gesto oficial, no
han surgido movimientos simila-
res sobre lo que pasó en la actual
Indonesia”, afirma Brandon.

Exposición
El rey Guillermo ha pedido dos
investigaciones: en busca de
obras coloniales en la colección
privada de la Corona, y sobre los
lazos de la Casa de Orange con la
esclavitud. “El encargo sugiere
que el soberano hará un gesto en
algún momento, porque es sabi-
do que los Orange tuvieron una
responsabilidad directa en la polí-
tica colonial”, añade Brandon.

Los tres entrevistados coinci-
den en lomal que se ha explicado
este periodo de la historia en el
sistema educativo. De ahí la bue-
na acogida en su día de la mues-
tra Esclavitud, presentada en
2021 por el Rijksmuseum, de
Ámsterdam, el museo de arte e
historia de Países Bajos. TacoDib-
bits, su director, explica: “Esta par-
te de nuestro pasado es sentida
pormuchos todavía. Y el Rijksmu-
seum juega un papel importante
en desarrollar el espíritu crítico
de los escolares”. Y subraya: “No
somos activistas, pero debemos
abordar temas históricos crucia-
les para que la gente reflexione y
se posicione. Podemos contar
una historia completa paramirar
hacia delante juntos”.

El centro guarda un millón de
obras, de las cuales 4.500 pueden
tener lazos coloniales. ¿Qué pasa-
rá con ellas? “Se ha formado una
comisión de restitución. También
hayun consorcio en el que colabo-
ramos junto con otros museos e
instituciones, ya sean de patrimo-
nio o académicas, para asegurar
la transparencia sobre el origen
de nuestras colecciones”, detalla.
En su opinión, se trata de decidir
“dónde contaránmejor estos obje-
tos la historia que acarrean”.

La capilla ardiente de Benedicto
XVI, fallecido el sábado, se cerró
ayer después de tres días de expo-
sición de sus restos mortales en
la basílica de San Pedro. Desde el
lunes han acudido a rendirle ho-
menaje unos 200.000 fieles, se-
gún la gendarmería vaticana. Co-
mo representación española, se
acercaron ayer hasta la basílica
la reina emérita de España, doña
Sofía, y el ministro de la Presi-
dencia, Félix Bolaños. Ambos es-

tarán también en el funeral que
se celebrará esta mañana.

El papa Francisco será el en-
cargado de presidir la celebra-
ción del funeral de Benedicto
XVI, una situación casi inédita al
tratarse de un papa emérito. La
liturgia que se seguirá durante
el funeral, pese a que Joseph
Ratzinger dejó escrito que que-
ría que fuera algo sencillo y so-
brio, será “sobre la base de refe-
rencia de la de un pontífice”, se-
ñaló el Vaticano.

Varios activistas reclaman un diálogo nacional para convencer
a más gente de la importancia de una disculpa oficial

El incómodo pasado
colonial de Países Bajos

200.000 fieles visitan
la capilla ardiente
de Benedicto XVI

Rutte se disculpó
en diciembre. Solo
lo veía necesario el
38% de la población

El rey Guillermo pide
investigar los lazos
de la Casa de Orange
con la esclavitud

Mark Rutte pedía perdón el 19 de diciembre por el pasado esclavista de Países Bajos, en La Haya. / REUTERS

DANIEL VERDÚ, Roma

ISABEL FERRER, La Haya

La reina emérita, doña Sofía, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ayer en Roma. / ALESSANDRA TARANTINO (AP)
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La plana mayor de la Conferencia Episcopal
asiste al funeral de Benedicto XVI
MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Barcelona, cardenal
Juan José Omella; el vicepresidente y arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro; y el
secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Toledo, César García Magán, asistirán
mañana jueves al funeral de Benedicto XVI en el Vaticano.

Los tres prelados españoles estarán presentes en la ceremonia que tendrá lugar a partir de las
9.30 horas en el atrio de la Basílica de San Pedro.

El papa Francisco presidirá la Misa Exequial. Al final de la celebración eucarística tendrá lugar
la Ultima Commendatio y la Valedictio. El ataúd del Sumo Pontífice Emérito será llevado a la
Basílica de San Pedro y luego a las Grutas del Vaticano para su entierro.

(SERVIMEDIA) 04-ENE-2023 09:13 (GMT +1) AHP/pai

© SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por
los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los
derechos reservados. Queda prohibida la distribución y la comunicación pública por terceros
mediante cualquier vía o soporte.
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Només un terç dels alumnes de Primària, un 31,2%, cursen religió catòlica a les escoles públiques de Lleida, 

segons dades d’Educació, mentre que fa dos dècades eren un 73,5%. Als centres concertats, en general vinculats a 

congregacions religioses, són un 82,9%, un percentatge elevat, però també inferior al 93% del curs 2002-2003.

31,2%
alumnes el curs 2021-22

Percentatge d’alumnes que van 
cursar religió catòlica a les esco-
les públiques de Lleida, segons 
les últimes dades d’Educació.

73,5%
alumnes el curs 2002-03

Fa dos dècades, l’índex d’estudi-
ants matriculats en aquesta matè-
ria era molt superior. Gairebé dos 
terços cursaven religió.

82,9%
alumnes a la concertada

Als centres concertats, el curs 
2021-2022 van cursar religió, 
mentre que eren el 93% el curs 
2002-2003.

DADES

Els alumnes que cursen religió catòlica 
baixen del 73% al 31% en dos dècades
A les escoles públiques de Lleida a Primària, segons dades d’Educació

ensenyament docència

S. ESPÍN
❘ LLEIDA ❘ Els alumnes que cursen 
religió catòlica a les escoles pú-
bliques de Lleida han descendit 
dràsticament les últimes dos dè-
cades. Segons estadístiques del 
departament d’Educació, el curs 
2021-2022 estaven matriculats 
en aquesta assignatura 6.299 
estudiants d’educació Primà-
ria de centres públics, d’un total 
de 20.162, xifra que suposa un 
31,2%, mentre que el curs 2002-
2003 eren el 73,5%. A l’ESO, 
actualment són encara menys 
que a Primària els alumnes ma-
triculats en religió catòlica, un 
22,5% (3.151 de 13.960). En 
canvi, a les escoles concertades, 
en molts casos vinculades a con-
gregacions religioses, les xifres 
es mantenen elevades, encara 
que han disminuït lleugerament. 
Així, a Primària cursen aquesta 
matèria un 82,9% dels alumnes 
(4.973 de 5.997), quan el 2002-
2003 va ser un 903%. A ESO, 
un 86,3% (3.994 de 4.624).

El director dels serveis terri-
torials d’Educació, Claudi Vidal, 
va atribuir el descens de les úl-
times dos dècades als “canvis 
socioculturals”, que es reflectei-
xen en els centres educatius. En 
aquest sentit, en aquest temps 
a les aules han augmentat els 
alumnes d’origen immigrant 
amb altres religions, majorità-
riament la musulmana. 

La Generalitat va iniciar fa 
tres cursos una prova pilot per 
impartir religió islàmica en sis 
col·legis de Catalunya, cap a 
Lleida. També s’ha començat 
a impartir religió evangèlica, 
en aquest cas sí en centres de 
Lleida i actualment la cursen 
170 estudiants de Primària i 88 
d’ESO.

A Lleida hi ha 140 docents de 
religió, la majoria de Primària, 
va indicar Aurora Rubio, que la 
imparteix des de fa deu anys i 
és delegada a Lleida del sindicat 
AMRC de professors d’aquesta 
matèria. Per poder impartir-la, 
a banda de ser mestres, han de 
disposar de la Declaració Eclesi-
àstica Episcopal Espanyola que 
atorga l’Església catòlica. Va re-
cordar que aquesta assignatura 

Imatge d’arxiu d’una classe en un col·legi de Lleida.

SEGRE

RELIGIÓ EVANGÈLICA

Centres de Lleida també 

imparteixen religió 

evangèlica i actualment     

la cursen 250 estudiants

LABORAL

Els docents 
denuncien que els 
veten del procés 
per ser fixos

n El Sindicat del Profes-
sorat de Religió AMRC 
denuncia “discriminació” 
cap als docents que impar-
teixen aquesta matèria en 
el procés d’estabilització 
d’interins que porten tres 
anys en la mateixa vacant. 
“És l’únic personal labo-
ral exclòs”, va recalcar 
la presidenta, Susana Vi-
lar, i va anunciar que ha 
presentat “dos deman-
des, l’última el desembre 
passat”, per denunciar la 
situació. Va explicar que 
durant la negociació els 
van assegurar que entra-
rien “al paquet” del pro-
cés d’estabilització, però 
apunta que al final no ha 
estat així “per discrimi-
nació, no hi ha una altra 
raó”. 

Va dir que els docents 
que donen religió cobren 
de la Generalitat, igual 
que altres integrants del 
personal laboral, que sí 
que han entrat en el pro-
cés d’estabilització. Va 
afegir que també han pre-
sentat una demanda “per 
ser fixos, no indefinits”. 
“No volem ser funcio-
naris, però sí igualtat de 
condicions”, va remarcar.

n Susana Vilar, presidenta 
del Sindicat del Professorat 
de Religió AMRC, va recordar 
que en l’època del conseller 
Josep Bargalló ja van propo-
sar impartir cultura religio-
sa i afirma que “amb la nova 
llei d’Educació, la LOMLOE, 
el grup d’ERC va acceptar la 
nostra proposta i en l’addi-
cional segona figura que es 
podria donar, a part de les 
religions confessionals, una 
matèria de cultura religiosa”. 
“No defensem l’aconfessiona-
litat, sinó la cultura religio-
sa, explicar les tradicions del 
nostre país. O els nens no han 

de saber per què estem ara de 
vacances o el significat de la 
mona de Pasqua? Tot té un 
contingut religiós”, va indicar.
Considera que “no és que els 
pares no vulguin religió”, sinó 
que la societat canvia, que hi 
ha col·legis amb un alt percen-
tatge d’alumnes musulmans i 

que la “població sud-ameri-
cana se n’ha anat després de 
la pandèmia, que eren els que 
majoritàriament escollien reli-
gió”. No obstant, va assegurar 
que en aquest temps “no hi ha 
hagut una baixada significa-
tiva” de matriculats.

Per la seua part, el presi-
dent de Magrebeida, Abder-
rafie Ettalydy, va proposar en-
senyar “a tots els alumnes, no 
només els d’origen musulmà, 
què és l’islam, els seus objec-
tius i com es practica”. Asse-
gura que d’aquesta manera es 
podrien evitar “males inter-
pretacions, que no són reals”.

Els professors plantegen impartir cultura religiosa

ISLAM

Magrebeida insta a 

ensenyar islam a tots               

els alumnes per evitar 

“males interpretacions”

“és d’oferta obligatòria (en els 
centres educatius) i els pares són 
lliures d’elegir-la”. Va apuntar 
que en la matriculació haurien 
d’oferir “totes les religions o 
l’alternativa”. 

En canvi, alguns col·legis pú-
blics de Lleida no l’ofereixen. 
“Les direccions diuen que ningú 
la demana”, assenyala. En tot 
cas, va posar de manifest que 
al llarg dels anys ha anat can-
viat la tipologia d’alumnes, que 
són de procedències i religions 
diverses, però va afirmar que 
“la meua experiència és que es 
van mantenint” els matriculats, 
encara que va reconèixer que 
el número “va fluctuant i ens 
hem de treballar la matrícula”, 
va concloure.
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El Suprem envia al conseller Puig el TSJC per l’art
de Sixena
La desjudicialització de l’Estat amb l’independentisme tampoc no arriba a la causa oberta per l’art de Sixena.
La sala Penal del Tribunal Suprem ha declarat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com a
competent per jutjar l’exconseller de Cultura, Lluís Puig, per un delicte de desobediència sobre l’art de Sixena
que està dipositat en museus catalans. D’aquesta manera, el Suprem compra la tesi de la defensa del
conseller, dirigida per Jaume-Alonso Cuevillas, que s’ha sortit amb la seva i ha guanyat la jurisdicció.

Els magistrats de la Sala II fonamenten la seva decisió perquè consideren que Gordi té aforament com a diputat
del Parlament de Catalunya i perquè la suposada desobediència s’hauria registrat a Catalunya. De fet,
l’acusació del ministeri fiscal és per no fer cas de les ordres judicials que imposaven a Cultura per traslladar l’art
de la Franja que exposava el Museu Nacional d’Art de Catalunya fins al monestir de Sixena, a Osca.

Sixena, poc després de l’arribada de les obres

Una petició del jutjat d’Osca

Precisament, ha hagut de ser el Tribunal Suprem que ha hagut de resoldre sobre la competència després de la
petició realitzada pel Jutjat Penal número 1 d’Osca, que ja havia dictat obertura del judici oral, no només contra
Puig, sinó també contra el seu successor Santi Vila. De fet, el jutge de primera instància entenia que havia
perdut la competència en esdevenir Puig diputat per Junts per Catalunya. En concret, el jutge interpretava que
el judici corresponia al Suprem perquè el delicte s’hauria comès fora de Catalunya perquè la desobediència
s’hauria comès al jutjat que hauria ordenat el trasllat, és a dir, el d’Osca.

El jutjat compartia tesi amb la fiscalia que defensa que la desobediència s’havia perpetrat al mandat del jutjat
amb competència a Vilanova de Sixena, on s’havien de traslladar les 44 peces objecte dels requeriments

https://elmon.cat/politica/tribunals/el-suprem-envia-al-conseller-puig-al-tsjc-per-lart-de-sixena-542148/
https://elmon.cat/politica/la-consellera-de-cultura-d-arago-afirma-que-les-obres-de-sixena-son-signe-d-orgull-i-identitat-148876/
https://elmon.cat/politica/tribunals/borras-fiscalia-pressa-treure-circulacio-528858/
https://elmon.cat/politica/parlament/aturada-una-comissio-del-parlament-pel-bloqueig-a-la-participacio-de-puig-464685/


judicials. En total, s’han traslladat 155 peces d’art sacre cap a l’Estat espanyol que fins ara romanien a
Catalunya. Els magistrats del Suprem conclouen, a diferència del fiscal i del jutge, que el delicte s’hauria comès
a Catalunya, perquè és on “desenvolupava les seves funcions rellevants, amb independència al destí final dels
béns que havia de traslladar”. “És a Catalunya, on havia de donar l’ordre com a conseller, per efectuar el
trasllat i complir l’ordre”, alerta la resolució del Suprem. En la mateixa resolució, el Suprem deixa en mans del
TSJC decidir si també ha de jutjar l’exconseller Vila, perquè, entre d’altres coses, també se l’acusa d’usurpació
de funcions.
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Com serà el funeral del papa Benet XVI? |
Catalunya Religió
Vatican News El Vaticà ultima els preparatius per a la celebració del funeral del papa Benet XVI
que va morir aquest dissabte 31 de desembre. L'eucaristia, presidida pel papa Francesc, tindrà
lloc a la plaça de la basílica de Sant Pere i començarà a les 9:30 h. Juntament amb el pontífex,
concelebraran més de 120 cardenals, 400 bisbes i quatre mil sacerdots. La Santa Seu ha
confirmat que ja hi ha més de 600 periodistes acreditats per un acte que serà retransmès en
directe per tot el món.

Aquest dijous a la plaça de Sant Pere, la prefectura de Roma espera més de 60 mil persones. A
l'altar, a més de Francesc i la resta de sacerdots, hi haurà l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal
Joan Josep Omella, qui ha confirmat la seva assistència, i el cardenal degà Giovanni Battista
Re. També hi serà present el bisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives.

El funeral de Benet XVI seguirà el model de funeral d'un papa regnant amb només algunes
adaptacions

El Vaticà també espera nombrosos representants ecumènics de tot el món. Entre ells el
metropolità Emmanuel de Calcedònia i Policarp d'Itàlia, del Patriarcat Ecumènic de
Constantinoble, i el metropolità Antoni de Volokolamsk, president del Departament de
Relacions Eclesiàstiques Exterior del Patriarcat de Moscou. També hi haurà bisbes de moltes
esglésies ortodoxes d'Europa, Amèrica i Àsia i hi serà present el moderador del Consell Mundial
d'Esglésies, el bisbe Heinrich Bedford-Strohm.

Pel que fa als representats polítics, la Santa Seu ha convidat oficialment les delegacions
d'Alemanya i Itàlia, la resta d'autoritats podran assistir a títol personal. La reina Sofia ha
confirmat la seva assistència per representar l'Estat espanyol i, en nom de l'executiu, hi anirà el
ministre de presidència, Félix Bolaños. 

El tancament del taüt, un ritual com el de qualsevol Papa

Aquest dimecres al vespre, a partir de les 19:00 h es tancarà el taüt del papa Benet XVI. Com
marca la tradició, es col·locarà a l'interior les medalles i monedes encunyades durant el
pontificat, els pal·lis que va portar Ratzinger com a arquebisbe metropolità de Munich i de Roma.
També s'hi posarà dins el text que descriu breument el pontificat del Papa.

El fèretre amb les despulles de Benet XVI serà portat dijous a les 8:45 h a la plaça de Sant Pere,
on tots els presents recitaran el Rosari. A continuació començarà la cerimònia que, tal com ha
explicat el director del gabinet de Premsa de la Santa Seu, Matteo bruni, seguirà el model del
funeral d'un papa regnant, amb algunes adaptacions. Per exemple, no hi haurà súpliques
definitives de la diòcesi de Roma i de les Esglésies orientals. També les lectures, en castellà i
en anglès, seran diferents. La primera de les cinc oracions dels fidels serà en alemanys i la resta
seran en francès, àrab, portuguès i italià.

A la Capella Sixtina hi haurà unes corals dirigides pels mestres Marcos Pavan i Jafet Ramon
Ortega, mentre que l'organista serà Josep Solé Coll.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/com-sera-funeral-papa-benet-xvi
https://www.catalunyareligio.cat/ca/benet-xvi-papa-teoleg


Un taüt de fusta i de zinc soldat i segellat

Al final de la celebració eucarística, Francesc presidirà el ritu de l'Ultima Commendatio, l'última
recomanació, i laValedictio o comiat). El taüt del pontífex emèrit serà portat de nou a la basílica
de Sant Pere i després a les grutes del Vaticà per ser enterrat. En l'acte privat, es col·locarà una
cinta al voltant del taüt, amb segells del Capítol de Sant Pere, de la Casa Papal i de les
celebracions litúrgiques.

A continuació, el taüt de xiprer es col·locarà dins d'un taüt de zinc més gran que se soldarà i
segellarà. Després, aquest fèretre es col·locarà en una caixa de fusta que es col·locarà al lloc
ocupat anteriorment, fins a la beatificació, pel fèretre de sant Joan Pau II. Els qui seguiran la
celebració per televisió i per la xarxa podran veure en directe les imatges des de la sortida del
fèretre de Benet XVI al cementiri fins al seu retorn a la basílica, al cap d'una hora i 45 minuts
aproximadament. 
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Gairebé 200.000 persones diuen 
adéu a Benet XVI en els tres dies 
que ha estat a la capella ardent
El papa emèrit serà enterrat avui en una cerimònia presidida 
per Francesc i oficiada pel cardenal degà Giovanni Battista Re
Ciutat del Vaticà
ACN

Prop de 200.000 persones van 

passar ahir per la basílica de Sant 

Pere del Vaticà durant els tres úl-
tims dies per visitar la capella ar-
dent del papa emèrit Benet XVI, 
mort dissabte passat. Mentres-

tant, la Plaça de Sant Pere ja es-

tà a punt per acollir aquest matí 
a quarts de deu el funeral, que 
estarà presidit pel papa Francesc 
però que oficiarà el cardenal de-

gà Giovanni Battista Re. 
Concelebraran el funeral més 

de 120 cardenals, 400 bisbes i 
4.000 sacerdots. Ja hi ha més de 
1.100 periodistes que han dema-

nat acreditació, i 600 periodistes 
acreditats. Les autoritats vatica-

nes han dit que esperen més de 
60.000 fidels. Als funerals de Be-

net XVI hi haurà dues delegacions 
oficials: la italiana, encapçalada 
pel president, Sergio Mattarella, 
i l’alemanya, amb el president 
Frank-Walter Steinmeier i el can-

celler Olaf Scholz. Hi seran també 
presents el rei Felip de Bèlgica, 
la reina emèrita d’Espanya Sofia, 
i els presidents de Polònia, Por-
tugal, a més de representants 
ecumènics d’esglésies ortodoxes 
d’Europa, Amèrica i Àsia.

Ahir a la tarda, un cop tanca-

da la capella ardent, es va tan-

car el fèretre de xiprer i, segons 
la tradició, s’hi van col·locar en 
un cilindre metàl·lic les medalles 
i monedes encunyades durant el 
pontificat, el pal·li com a arque-

bisbe metropolità de Munic i de 
Roma i, a continuació, el “rogi-
to”, és a dir, el text que descriu 
breument el pontificat del Papa 
Ratzinger. El fèretre amb les res-

tes mortals de Benet XVI serà 
traslladat a l’entrada de la basí-

lica de Sant Pere avui a les 8.45 
hores per al prec del Rosari per 
part de tots els fidels. Després, la 
celebració de les exèquies del Pa-

pa emèrit seguirà el model de les 
exèquies d’un Pontífex regnant, 
amb alguns elements originals, 
adaptacions i altres elements ab-

sents. 

“Pel poder d’aquest sacrifici, fes 
que el teu servent Benet, a qui 
has posat al capdavant del teu 
ramat com a pastor principal, 
sigui rebut al cel entre els sants 
bisbes”. Aquesta és l’oració que 
dirà el cardenal Re i finalment, 
a la pregària després de la co-

munió, el Papa Francesc dema-

narà a Déu que: “el teu servent 
Benet, fidel dispensador dels 
misteris divins a la terra, lloï la 
teva misericòrdia en la glòria 
eterna dels sants”. A continua-

ció, el fèretre del Pontífex emè-

rit serà traslladat a la Basílica de 
Sant Pere i, posteriorment, a les 
Grutes Vaticanes per al seu en-

terrament segons el rictu vaticà.

L’oficiant dirà: 

“Fes que el teu 

servent sigui 

rebut al cel entre 

els sants bisbes”

FOTO: M. Percossi (EFE) / La capella ardent del papa emèrit va tancar ahir després de tres dies per rebre el dol

Lleida
REDACCIÓ 

“¡Devuelva las obras!”, cridava 
el Cardenal Re al bisbe Ciurane-

ta. L’havia tancat en una sala del 
Vaticà mentre els altres bisbes 
catalans, que van acudir a Roma 
a la visita ad limina que han de 
fer cada cert temps, esperaven 
en una altre lloc. Segons relata 
Eugeni Casanova a El Complot, la 

resta de prelats escoltaven com 
el Cardenal Re, llavors Prefecte 
de la Congregació de Bisbes, es-

broncava el bo de Ciuraneta.
El Cardenal Re, que avui ofici-

arà el funeral del papa Benet XVI 
al ser el degà del col·legi carde-

nalici i pels problemes de mobi-
litat del papa Francesc, havia tin-

gut un paper molt actiu en tot el 
litigi de l’art de la Franja. A prin-

El Cardenal que ‘renyava’ Ciuraneta 
per l’art de la Franja oficia el funeral

cipis del segle XXI era el Prefecte 
de la Congregació de Bisbes, el 
lloc on s’estavellaven una i altra 
vegada els recursos del bisbat de 
Lleida per provar la propietat de 

l’art. Va ser el setembre del 2005 

quan va arribar un dels decrets 
que més van enervar Lleida. La 
Congregació de Bisbes ordenava 
tornar en 30 dies les 113 obres 

en litigi del Museu de Lleida que 
el seu fundador, el bisbe Messe-

guer, va salvar d’una més que se-

gura desaparició. La resolució va 
fer perdre la paciència al delegat 
de Patrimoni del Bisbat, mossén 
Jesús Tarragona, que en plena 
roda de premsa va exclamar dol-
gut: “Hem salvat les obres i ara 
ens les volen prendre”. Aquell 
mateix dia, el bisbe Ciuraneta va 
anunciar un recurs d’alçada a la 
Signatura Apostòlica i més en-

davant, també, al Tribunal de la 
Rota. No hi va haver sort i totes 
les sentències van donar la raó 
a Barbastre. La inauguració del 
nou Museu de Lleida l’any 2007 
va donar un respir. Després es 
van saber les pressions que va 
rebre Ciuraneta per entregar un 
art que va defensar a capa i espa-

sa malgrat la bronca del Carde-

nal Re. El bisbe de Palma d’Ebre 
va renunciar per motius de salut 
i les obres van marxar de Lleida 
el febrer del 2021 amb una sen-

tència civil (però sustentada en 
el que havia dit el Vaticà).

FOTO: De Valter Campanato (ABr) / El Cardenal Re, al mig de la foto
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Unes 200.000 persones han visitat la 
capella ardent de Benet XVI a la basílica de 
Sant Pere del Vaticà en els tres dies en què 
les despulles del papa emèrit han estat 

exposades al públic. Ahir la capella ardent 
va tancar les portes definitivament, i aquest 
matí s’oficiarà el funeral a la plaça de Sant 
Pere. El presidirà el papa Francesc i 

s’espera que hi assisteixin unes 60.000 
persones. Entre els convidats hi ha el 
canceller alemany, Olaf Scholz, i la primera 
ministra italiana, Giorgia Meloni. 

200.000 FIDELS 
S’ACOMIADEN DE 
BENET XVI

GUERRA A EUROPA PANDÈMIA

Crítiques a Putin per l’atac 
ucraïnès de Cap d’Any

i amics. Moscou ha promès prendre 
mesures “per evitar més successos 
tràgics com aquest” i ha assegurat 
que en castigarà els responsables. 
Però aquest atac representa un nou 
cop al prestigi de Rússia com a gran 
potència militar. Al contrari del que 
ha fet el ministeri de Defensa, diver-
sos líders d’opinió russos han apun-
tat a les altes esferes i no pas als sol-
dats rasos.  

El líder del partit Rússia Justa, 
Serguei Mirónov –afí a Putin–, ha es-
tat el primer polític d’alt rang que ha 
demanat una investigació del que va 
passar a Makíivka, per determinar si 

es tracta “d’una traïció o una negli-
gència criminal”, o de totes dues co-
ses, com ell sospita. En una publica-
ció a Telegram, va reclamar respon-
sabilitat penal “per a tots els oficials, 
uniformats o no”: els que van per-
metre que un nombre tan elevat de 
soldats –es calcula que uns 600– es 
concentrés en un sol edifici “despro-
tegit”, els que els van permetre vio-
lar el règim de secret –amb l’ús dels 
mòbils–, i “totes les altes autoritats 
que no van proporcionar el nivell 
adequat de seguretat a la zona”. “És 
evident que ni la intel·ligència, ni la 
contraintel·ligència, ni les defenses 

antiaèries van funcionar correcta-
ment”, va dir.  

“És vergonyós” 
“L’enemic ens va infligir les derrotes 
més greus d’aquesta guerra no pel seu 
talent, sinó pels nostres errors. Això 
és vergonyós”, va lamentar un dels 
portaveus de l’administració pro-
russa de Donetsk, Daniïl Bezsonov, 
que en va responsabilitzar els coman-
dants que van prendre la decisió de 
destinar tots els soldats a un mateix 
edifici. Diversos canals pro Kremlin 
–com Rybar, amb més d’un milió de 
subscriptors, i Colonelcassad, amb 
800.000– també van expressar indig-
nació per aquest motiu.  

Una altra de les decisions que 
s’han retret a l’exèrcit de Putin és 
que emmagatzemés munició de ma-
nera poc segura al mateix edifici on 
hi havia els soldats. “L’exèrcit rus té 
un historial d’emmagatzematge de 
munició insegur des de molt abans 
de la guerra actual, però aquest inci-
dent posa de manifest com les pràc-
tiques poc professionals contribuei-
xen a l’elevada taxa de baixes de Rús-
sia”, va afirmar ahir el ministeri de 
Defensa britànic. 

A la base de Makíivka hi havia al-
guns militars professionals, però so-
bretot homes reclutats durant la mo-
bilització parcial declarada per Vladí-
mir Putin al setembre. Dimarts, unes 
200 persones es van concentrar a la 
ciutat russa de Samara, d’on proveni-
en la majoria dels mobilitzats, per re-
tre homenatge als soldats morts.e

Rússia culpa els militars d’utilitzar il·legalment els mòbils

Acte d’homenatge als soldats morts a Makíivka, dimarts a Tolyatti, a la regió russa de Samara. EFE

L’atac ucraïnès que va matar desenes 
de soldats russos la nit de Cap d’Any 
a Makíivka, a l’est d’Ucraïna, ha tor-
nat a posar en qüestió les decisions 
del comandament militar rus, tant 
dins com fora de les seves fronteres, 
mentre que el ministeri de Defensa 
s’ha espolsat les culpes i ha apuntat 
a la negligència dels homes destacats 
en aquesta base militar de la part ocu-
pada de Donetsk. El ministeri de De-
fensa rus va elevar ahir fins a 89 el 
nombre de morts (26 més que els que 
va reconèixer dilluns), una xifra que 
dista molt de la que presumeix Kíiv, 
que va assegurar que l’atac havia pro-
vocat més de 400 víctimes mortals. 
Sigui quina sigui la xifra real, es trac-
ta del balanç més elevat de soldats 
russos morts en un sol atac ucraïnès.  

A més de reconèixer gairebé un 
centenar de morts, el ministeri de 
Defensa també va confirmar que el 
més probable és que l’exèrcit ucra-
ïnès descobrís la ubicació de la ca-
serna per “l’ús massiu de telèfons 
mòbils” dels soldats que hi estaven 
destacats, una pràctica prohibida. 
Els míssils –segons Rússia, llançats 
amb el sistema nord-americà Hi-
mars– van destruir la base quan 
passava un minut de la mitjanit, 
mentre els soldats celebraven el 
canvi d’any, i es creu que el coman-
dament ucraïnès els va interceptar 
les trucades i missatges a familiars 

BARCELONA
NÚRIA VILA MASCLANS

Balanç oficial  
El ministeri de Defensa rus va 
elevar ahir fins a 89 el nombre 
de morts a la base de Makíivka

Viatgers procedents de la Xina ahir a 
l’aeroport d’Amsterdam. ROBIN VAN LONKHUIJSEN / AFP

La UE només fa 
recomanacions pel 

covid de la Xina

La Unió Europea (UE) no aprèn dels errors 
passats. Reunits ahir a Brussel·les, els Vint-i-
set van ser incapaços de consensuar noves me-
sures de control del covid en resposta a l’es-
clat que hi ha hagut a la Xina les últimes setma-
nes, després que el govern de Xi Jinping hagi ai-
xecat pràcticament totes les restriccions. Els 
socis de Brussel·les només han fet un seguit de 
recomanacions; en tot cas, mesures molt 
menys laxes que les respostes més estrictes que 
ja han establert països com França, Espanya 
o Itàlia. O, fora de la UE, com Corea del Sud, el 
Japó, el Marroc, el Regne Unit i els EUA. 

Els Vint-i-set només recomanen que els 
passatgers dels vols cap a i des de la Xina por-
tin una mascareta FFP2. A diferència del que 
ja fan França, Itàlia i Espanya, que obliguen a 
un test de covid negatiu fet en les 48 hores an-
teriors al viatge, la resposta conjunta es limita 
a recomanar-lo. També encoratja, però no 
obliga, a fer proves aleatòries de seqüencia-
ció del genoma per identificar noves variants.  

A més, demana a Pequín més transparència 
en relació amb les dades sobre la pandèmia. En 
aquest sentit, l’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS) va informar ahir que finalment res-
ponsables de salut de la Xina han presentat da-
des sobre casos de covid al grup d’experts de 
l’organització, particularment seqüenciacions 
del genoma, i va subratllar que no han identi-
ficat noves mutacions.  

Tot i això, l’OMS va reiterar “la necessitat 
crítica i la importància de fer anàlisis addici-
onals, així com de compartir les dades de se-
qüències per comprendre l’evolució del SARS-
CoV-2”. Concretament, segons les dades pre-
sentades pel Centre Xinès de Control i Pre-
venció de Malalties, el 97,5% dels contagis per 
covid-19 a la Xina són produïts per variants 
d’òmicron que ja són conegudes i circulen per 
Europa. També es van detectar algunes altres 
subvariants conegudes d’òmicron, encara que 
“en percentatges baixos”. “Aquestes variants 
són conegudes i han estat circulant en altres 
països”, van assenyalar. L’OMS també ha ad-
vertit que la Xina està infrarepresentant el ve-
ritable impacte de covid al país, en particular 
el nombre de morts.e

LONDRES
QUIM ARANDA
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Prop de 200.000 persones s'acomiaden de
Benet XVI a la capella ardent
Prop de 200.000 persones s'han apropat a la basílica de Sant Pere per acomiadar-se de Benet
XVI durant els tres dies de capella ardent previs al funeral que se celebrarà aquest dijous 5 de
gener. Segons les últimes dades facilitades per l'oficina de premsa de la Santa Seu, des que
s'han obert les portes a les 7.00 hores fins a les 18.00, quan s'ha tancat l'accés a la basílica per
poder preparar el cos del papa emèrit per al funeral, s'han comptabilitzat 60.000 persones, les
quals se sumen a les 135.000 que fins ara havien passat a retre homenatge al cos de Benet
XVI, que es trobava davant del monumental baldaquí de Bernini. La xifra total, per tant, s'eleva
a 195.000 fidels que han volgut dir adeu a qui va ser papa durant gairebé vuit anys, registrant
així una afluència molt superior a la prevista per les autoritats italianes. 

Les restes del pontífex emèrit han reposat des de dilluns al costat de l'Altar de la Confessió, on
milers de fidels s'han apropat durant tres dies formant ordenades i llargues cues als voltants de
la plaça de Sant Pere. Precisament, en aquesta plaça tindrà lloc aquest dijous el funeral de
Benet XVI, que serà presidit pel papa Francesc, encara que oficiat a l'altar pel cardenal
Giovanni Battista Re. El Vaticà ja ha començat els preparatius per un solemne acte que espera
acollir prop de 65.000 persones, segons les últimes dades de la prefectura de Roma.

Preparatius pel funeral de Benet XVI

Les portes de la basílica de Sant Pere han tancat aquest dimecres a les 19.00 hores per
començar la preparació del papa emèrit per al sepeli. Està previst que amics íntims de Benet
XVI, entre ells el seu secretari personal, Georg Gänswein, estiguin presents per vetllar el seu
cos. Abans de tancar-lo, el seu rostre serà cobert amb un vel de seda blanca, de la mateixa
manera que es va fer al funeral de sant Joan Pau II el 2005. El fèretre amb les restes mortals de
Benet XVI serà traslladat a la plaça de Sant Pere a les 8.50 hores del matí per a la pregària del
Rosari per part de tots els fidels, poc abans que arribi el Papa Francesc per a la celebració.

Dues delegacions oficials, d'Itàlia i Alemanya, participaran en la cerimònia, encara que també hi
acudiran autoritats d'altres països a títol personal, ja que no es tracta d'un funeral d'Estat. Es
preveu la presència de més de 400 bisbes, 4.000 sacerdots i 1.000 periodistes per a un funeral
que serà pràcticament igual que el dels papes "regnants", encara que hi haurà petites variacions
a causa de la condició d'emèrit de Benet XVI. De fet, durant la capella ardent no va lluir el
pal·li papal, la cinta de llana amb creus que es posa sobre les espatlles, i serà enterrat sense
vestir-lo. Tampoc portarà l'anell del pescador que va fer servir durant el pontificat, el qual va ser
destruït el 2013, quan va anunciar la seva renúncia.

https://www.elnacional.cat/ca/societat/prop-200000-persones-acomiaden-benet-xvi-capella-ardent_946224_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/sera-funeral-papa-emerit-benet-xvi_944469_102.html
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Prop de 200.000 persones s’han pogut acomiadar del papa emèrit Benet XVI després de visitar
la capella ardent, que ha estat clausurada avui a la basílica de Sant Pere després d’estar oberta
tres dies i registrar una afluència molt superior a l’esperada per les autoritats italianes, ha
informat el Vaticà.

L’última jornada de la vetlla ha comptat amb la visita de la reina emèrita espanyola, Sofia, i el
ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que han visitat el temple cap a les sis de la tarda, una
hora abans que es tanqués per ultimar els preparatius del funeral, que se celebrarà demà,
dijous.

Les restes del pontífex emèrit, que va governar des del 2005 fins a la seva històrica renúncia el
2013, han reposat des de dilluns al costat de l’Altar de la Confessió i el baldaquí de Bernini, al
creuer de la basílica.

Fins allà han pogut accedir els fidels, que cada matí des de les set (excepte el dia 2 passat, que
va obrir a les nou) han entrat ordenadament i esperat el seu torn en llargues files disposades als
voltants de la plaça de Sant Pere.

El funeral de Benet XVI, mort el 31 de desembre passat als 95 anys, tindrà lloc demà dijous a
dos quarts de deu del matí a la mateixa plaça i estarà presidit pel papa Francesc però oficiat a
l’altar pel cardenal Giovanni Battista Re.

Es preveu la presència de més de 400 bisbes, 4.000 sacerdots i mil periodistes per a un funeral
que serà gairebé íntegrament com el dels papes “regnants”, a excepció d’alguns petits detalls a
causa de la condició d’emèrit de Benet XVI en el moment de la seva mort.

A la cerimònia hi participaran dues delegacions oficials, d’Itàlia i Alemanya, país natal del difunt,
tot i que també hi acudiran autoritats d’altres països però a títol personal perquè no es tracta d’un
funeral d’Estat.

Entre aquestes hi haurà el rei Felip de Bèlgica i la seva consort Matilde i el ministre d’Afers
Estrangers de Colòmbia, Álvaro Leyva Durán, entre d’altres.

La delegació italiana serà encapçalada pel cap de l’Estat, Sergio Mattarella, i la primera
ministra, Giorgia Meloni, com l’alemanya, que estarà presidida pel president, Frank-Walter
Steinmeier, i el canceller, Olaf Sholz.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2238108-prop-de-200-000-persones-s-acomiaden-de-benet-xvi.html
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JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL 
CORRESPONSAL EN EL VATICANO 

Será difícil de olvidar la ceremonia de 
hoy en el Vaticano. A primera hora, el 
Papa Francisco y otros 3.700 sacerdo-
tes de todo el mundo dirán adiós a Be-
nedicto XVI. Lo harán ante veinte al-
tas delegaciones oficiales, casi todas 
llegadas a Roma a pesar de no haber 
recibido una invitación. Será una ce-
remonia sencilla y sobria, por deseo 
de Joseph Ratzinger, pero también para 
cerrar un delicado periodo de convi-
vencia de dos pontífices.  

El Vaticano ha optado estratégica-
mente por un luto de perfil bajo. Hoy 
no cierran las oficinas del Vaticano, 
no hay banderas a media asta, no hay 
luto oficial. Así se subraya que el falle-
cimiento del Papa emérito no marca 
el final de su pontificado, pues este ya 
concluyó cuando entró en vigor su re-
nuncia a las 8 de la tarde del 28 de fe-
brero de 2013. «La despedida oficial a 
Benedicto se hizo cuando abandonó 
la ciudad en helicóptero rumbo a Cas-
tel Gandolfo», recuerdan a ABC. 

El estilo de su funeral es sobre todo 
coherente con la decisión del mismo 
Benedicto XVI de llevar un perfil bajo 
desde el momento de su renuncia. Pero 
no es cuestión de humildad personal. 
Su intención era recordar que desde 
que se marchó no ha seguido intervi-
niendo ni siquiera «indirectamente» 
en el gobierno de la Iglesia, y que en 
ningún caso el Papa «reinante» debía 
confrontarse con él antes de tomar de-
cisiones delicadas.  

Consecuencias 
Además, con el diseño de este funeral, 
tanto Benedicto XVI como Francisco 
han querido mostrar a futuros suce-
sores lo mismo que han hecho en los 
últimos años: que si un Papa renun-
cia al pontificado, lo hace con todas 
sus consecuencias y que su sucesor no 
puede tener las manos atadas.  

En cualquier caso, como gesto de 
luto, Francisco no ha añadido estos 
días más eventos de los que ya tenía 
previstos a su reducida agenda y ha 
optado por mencionar al Papa emé-
rito en cada una de sus apariciones 
públicas, sin modificar los discursos 
que ya tenía preparados. Lo hizo así 
desde el mismo día del fallecimien-
to, el sábado 31 de diciembre con el 
‘Te Deum’ por el año que termina; el 
1 de enero con la misa y con el ánge-
lus; y también ayer con la audiencia 
general.  

«Antes de comenzar esta catequesis, 
quisiera que nos uniéramos a los que 
están aquí cerca rindiendo homenaje a 
Benedicto XVI en la capilla ardiente, y 
dirigir mis pensamientos a él, que fue 
un gran maestro de la catequesis», dijo 
mientras los peregrinos le interrum-
pían con aplausos. «Su pensamiento 
agudo y ágil no era autorreferencial sino 
eclesial, porque siempre quería acom-
pañarnos al encuentro con Jesús, que 
fue la meta a la que nos condujo el Papa 

Benedicto, llevándonos de la mano». 
«Que nos ayude a redescubrir en Cris-
to la alegría de creer y la esperanza de 
vivir», concluyó. Luego, el Papa repitió 
este saludo en varios idiomas, entre ellos 
el español.  

Además, el Vaticano filtró el prólogo 
que Francisco ha entregado para un li-
bro recopilatorio de frases de Benedic-
to XVI. El volumen se titula ‘Dio è sem-
pre nuovo’ (‘Dios es siempre nuevo’) y 
se publicará el próximo 14 de enero en 
Italia y más adelante en otras lenguas. 
Se trata de textos seleccionados por 
Luca Caruso, biógrafo del Papa eméri-
to y uno de los expertos de la Fundación 
Joseph Ratzinger Benedicto XVI.  

En el texto, el Papa dice que la Igle-
sia católica «estará para siempre agra-
decida» a Benedicto XVI pues ofreció 
«un pensamiento y un magisterio fe-
cundos en el tiempo y porque ha sabi-

do centrarse en las referencias funda-
mentales de nuestra vida cristiana». 
Además, «no desvió su atención, como 
verdadero hombre de fe, de las grandes 
y espinosas cuestiones de nuestro tiem-
po, observadas y analizadas con juicio 
consciente y valiente espíritu crítico», 
asegura.  

La capilla ardiente en la basílica de 
San Pedro se cerró ayer al filo de las sie-
te de la tarde, con un balance total de 
200.000 peregrinos en tres días. Entre 
los últimos, la Reina Sofía, que llegó 
acompañada del ministro de la Presi-
dencia, Félix Bolaños, y de la embaja-
dora de España ante la Santa Sede, Isa-
bel Celaá. La madre del Rey se detuvo 
un cuarto de hora ante los restos del 
Pontífice, y dio personalmente el pésa-
me a Georg Gänswein, secretario del 
Papa emérito. 

Preparación  
El funeral del primer Papa emérito de 
los tiempos modernos será muy pare-
cido al que se habría celebrado si hu-
biera fallecido en su pontificado. La 
única gran diferencia es que su sucesor 
pronunciará la homilía, y lo hará con 
mucho cariño, pues se llevaban muy 
bien. El Papa lleva varios días preparan-
do el delicado texto. Probablemente, 
igual que hizo en la canonización de 
Juan Pablo II, Juan XXIII y Pablo VI, evi-
tará un homenaje explícito de los mo-
mentos más importantes de su vida, y 
propondrá dos o tres elementos de su 
modo de vivir la fe que pueden ser úti-
les. Un discurso para unir a todas las 
sensibilidades de la Iglesia y comenzar 
una nueva fase de pontificado.

El Vaticano opta por un luto de perfil    
bajo con la muerte de Benedicto XVI
∑ Hoy se celebra el 

funeral tras el paso de 
unos 200.000 
peregrinos por la 
capilla ardiente

Cuando anoche se cerraron las 
puertas de la basílica de San 
Pedro, en la intimidad se 
celebró el mismo antiguo rito 
de cierre del féretro que se han 
tenido con los demás pontífices 
cuando han fallecido.  

Se trata de un ataúd de ciprés 
que es el que se verá en el 
funeral de Benedicto XVI y que 
será puesto dentro de otro de 
zinc y otro de roble. 

Antes de cerrarlo, el rostro de 

Benedicto XVI fue cubierto con 
un velo blanco, y se introdujo 
un tubo de plomo con un 
pergamino en el que está escrito 
un resumen de su vida. 

Además, para recordar los 7 
años, 10 meses y 9 días que duró 
su pontificado, se puso una 
bolsa de tela con precisamente 
siete medallas de oro, diez de 
plata y nueve de bronce. 

Todo en presencia de sus más 
estrechos colaboradores

Las medallas que recuerdan  
los años de pontificado de Ratzinger

EL ÚLTIMO ADIÓS DE  
LA  REINA SOFÍA  
La Reina Sofía acudió ayer a la capilla 
ardiente de Benedicto XVI para 
despedirse, acompañada del ministro 
de la Presidencia, Félix Bolaños, y de 
la embajadora de España ante la 
Santa Sede, Isabel Celaá   // ABC

 JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023 ABC36 SOCIEDAD
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El papa Francisco preside mañana el
histórico funeral de Benedicto XVI
MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El papa Francisco presidirá mañana jueves, a partir de las 9.30 horas, la misa de exequias de
Benedicto XVI, una rara situación en la historia de la Iglesia, ya que con la renuncia de Joseph
Ratzinger en 2013, pocas veces se ha dado la situación de que un pontífice enterrase a su
predecesor.

El féretro con los restos mortales de Benedicto XVI llegará ante la entrada de la basílica de San
Pedro a las 8.45 horas para el rezo del rosario por parte de todos los fieles. La eucaristía
posterior congregará en la plaza de San Pedro a miles de personas y será concelebrada por
más de 120 cardenales, más de 400 obispos y 4.000 sacerdotes.

Uno de los concelebrantes destacados en el altar junto a Francisco será el decano del Colegio
Cardenalicio, Juan Battista Re. Aunque no es una misa de Estado, pues no se trata de un papa
difunto 'reinante', la despedida a Benedicto XVI reunirá a delegaciones de países como Italia y
Alemania y a representantes de numerosos países y confesiones religiosas.

La delegación española estará encabezada por la reina Sofía, el ministro de Presidencia, Félix
Bolaños (representante del Gobierno de las relaciones con las confesiones religiosas), y la
embajadora de España ante la Santa Sede, la exministra Isabel Celaá.

Por parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE) acudirán su presidente y arzobispo de
Barcelona, cardenal Juan José Omella; el vicepresidente y arzobispo de Madrid, cardenal
Carlos Osoro; y el secretario general y obispo auxiliar de Toledo, César García Magán.

Más de 600 periodistas se han acreditado para seguir la ceremonia, que tendrá una duración
aproximada de una hora y 45 minutos antes de que el féretro sea trasladado a las grutas
vaticanas.

Aún así, según la Oficina de Información del Vaticano, la misa tendrá el estilo de una misa de
exequias de un papa en ejercicio pero con adaptaciones. En el libreto elaborado para la
ceremonia se recogen fragmentos en varios idiomas, incluido el materno de Josep Ratzinger, el
alemán.

Los cantos de la misa correrán a cargo del coro de la Capilla Sixtina, dirigido por Marcos Paván,
el dirigido por el Jafet Ramón Ortega Trillo, y el organista será Josep Solé Coll.

Al final de la celebración Francisco presidirá el rito de la ultima recomendación ('ultima
commendatio') y la despedida ('valedictio'). Acto seguido, el féretro del pontífice emérito será
trasladado a la Basílica de San Pedro, donde se enterrará en las Grutas Vaticanas de forma
privada.

Para ello, se colocará una cinta alrededor del féretro, con sellos del Capítulo de San Pedro, de
la Casa Pontificia y de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas. El ataúd, de ciprés, se
colocará dentro de otro zinc que se soldará y sellará; y, de nuevo, será recubierto por una caja
de madera que se ubicará en el lugar donde estuvo el féretro de Juan Pablo II hasta su

https://www.lavanguardia.com/vida/20230104/8668212/papa-francisco-preside-manana-historico-funeral-benedicto-xvi.html


beatificación.

En la catequesis de este miércoles, la primera del año para Francisco, el papa argentino
destacó de su predecesor como "un maestro de catequesis". "Su pensamiento agudo y
educado, no era autorreferencial, sino eclesial, porque siempre quiso acompañarnos al
encuentro con Jesús", dijo. "Jesús, el Crucificado resucitado, el Viviente y el Señor, fue la meta
a la que nos condujo el Papa Benedicto, llevándonos de la mano. Que nos ayude a redescubrir
en Cristo la alegría de creer y la esperanza de vivir", añadió.

En otros mensajes con los que ha recordado a Benedicto XVI tras su fallecimiento a los 95 años
el pasado 31 de diciembre, Francisco ha subrayado que el papa emérito fue un hombre "noble"
y "amable".
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El copríncep episcopal d'Andorra assistirà
al funeral de Benet XVI
L’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, assistirà demà dijous a la missa
exequial pel Papa emèrit Benet XVI acompanyat de l’ambaixador d’Andorra davant la Santa
Seu, Carles Àlvarez Marfany, i dels seus vicaris, Ignasi Navarri i Antonio Elvira.

 

Segons ha informat en un comunicat, Vives, Navarri i Elvira ja han resat aquest dimecres al matí
en la basílica de Sant Pere del Vaticà davant el cos del Papa emèrit per l’etern repòs de la seva
ànima.

 

En un clima de respecte i oració, el copríncep ha volgut unir-se als milers de fidels que aquests
dies estan passant a donar el seu últim comiat a qui va ser Pastor Suprem de l’Església.

 

D’altra banda, el dilluns 9 de gener a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, a les 20
hores, tindrà lloc una missa funeral per Benet XVI, concelebrada pels preveres de l’arxiprestat
de les Valls d’Andorra, en la qual està prevista l’assistència de les autoritats andorranes.

 

El dissabte 14 de gener, la catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell acollirà a partir de les
12.30 hores la missa diocesana funeral, també en honor al Papa emèrit, i estarà presidida per
l’arquebisbe.

 

Benet XVI va ser “decisiu” perquè se signés el Concordat entre Andorra i la Santa Seu, un acord
que regula les relacions bilaterals, acull el precepte constitucional que el bisbe d’Urgell és el
copríncep del Principat i defineix l’estatut de l’Església a Andorra.

 

Igualment, el text preveu la creació d’una comissió paritària entre les dues parts per proposar
solucions enfront d’eventuals situacions que es presentin.

 

El dia en què es va conèixer la mort del Papa emèrit, Vives va destacar que la seva memòria
perdurarà “per la bona doctrina del seu Magisteri i l’exemplaritat de la seva vida com a papa” i va
agrair la beatificació dels preveres diocesans, a més de recordar que va ser també Benet XVI qui
li va nomenar a ell arquebisbe ‘ad personam’.

https://laciutat.cat/laciutatandorra/coprincep-episcopal-andorra-funeral-benet-xvi
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que la situación española di-
fiere mucho de la polaca.  

Bendodo finalizó defen-
diendo que «si el PSOE hu-
biera tenido en cuenta la pro-
puesta del PP para reforzar 
la independencia judicial que 
le remitimos en julio, ni Juan 
Carlos Campo ni Laura Díaz 
podrían estar hoy en el Tribu-
nal Constitucional» 

El desbloqueo del Consejo, 
pendiente desde diciembre 
de 2018 y frustrado por últi-
ma vez con la ruptura de ne-
gociaciones a finales de octu-
bre, será uno de los asuntos 
clave de este año electoral. 
Mientras permanezca cadu-
cado, el Consejo no podrá 
nombrar magistrados para 
los grandes tribunales del pa-
ís, que van acumulando va-
cantes y asuntos pendientes 
de deliberación. 

La presidencia española de 
la Unión Europea prevista pa-
ra mediados de año añade aún 
más presión al conflicto, dado 
que la Comisión Europea ha so-
licitado que la renovación se 
produzca antes de este aconte-
cimiento. Para más inri, si el blo-
queo persiste hasta el año que 
viene, el actual Parlamento per-
derá la oportunidad de verse re-
flejado (como corresponde) en 
la composición del Consejo. 

Sobre la disputa entre Go-
bierno y PP terció también Ed-
mundo Bal, candidato de ‘Ciu-
dadanos de Nuevo’ a la porta-
vocía política de Cs: «Que en la 
actualidad política se esté ha-
blando de que el PP quiere des-
politizar las instituciones es 
para responder con una carca-
jada», indicó Bal, quien recor-
dó que tanto el PSOE como el 
PP han gobernado con mayo-
ría absoluta en España y se de-
dicaron a repartirse no sólo los 
jueces del CGPJ y del Tribunal 
Constitucional, lo que es «in-
digno», sino también cargos en 
instituciones. ●

PEDRO BUENAVENTURA 
@PBAlbornoz 

Una vez zanjada la renova-
ción del Tribunal Constitu-
cional (TC), que dejó un di-
ciembre cargado de crispa-
ción política, el Gobierno y el 
Partido Popular se centran 
de nuevo en el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial 
(CGPJ), aunque en ningún 
caso parecen acercarse a un 
acuerdo para la renovación. 
El primer paso lo dio el PP 
al registrar en el Congreso de 
los Diputados, el 30 de di-
ciembre, una propuesta pa-
ra cambiar el modelo de 
elección de los vocales, de 
forma que sean los jueces y 
magistrados de España los 
que elijan a la parte del Con-
sejo que está compuesta por 
jueces y magistrados.  

Una propuesta que Moncloa 
elude porque considera que 
«lo primero» es renovar el ór-
gano, por lo que no hablará de 
cambio de elección antes de 
que esto ocurra. Así lo confir-
mó ayer miércoles la portavoz 
del Gobierno, Isabel Rodrí-
guez, frustrando (como era 
previsible) las expectativas de 

la propuesta legal del PP. Se-
gún Rodríguez, el partido de 
Alberto Núñez Feijóo conti-
núa asentado en «la rebeldía 
constitucional», dado que se 
niega a pactar la reforma del 
Consejo desde hace más de 
cuatro años. Postura irrecon-
ciliable con la del propio Fei-
jóo, que llegó a decir el mes 
pasado que mantenía su blo-
queo para «proteger» a las ins-
tituciones del Gobierno de 
Pedro Sánchez. 

Ambas partes coinciden, sin 
embargo, al afirmar que están 
proponiendo lo mismo que la 
Unión Europea. El martes lo 
hizo el Partido Popular, al 
anunciar la medida que trata-
rían de tramitar en el Congre-
so y que, según alegaron los 
populares, es necesaria para 
ajustarse al «consenso polí-
tico, social y de las institucio-
nes europeas».  

El partido hacía referencia a 
las recomendaciones que la 
UE recogió este verano en su 
‘Informe sobre el Estado de 
Derecho’. Dicho documento 
instaba a España a renovar 
el CGPJ «urgentemente» y a 
impulsar, acto seguido, una 

reforma como la que ahora ha 
presentado el PP. Estas dos re-
comendaciones, presentadas 
siempre en este orden, las 
han reiterado en sus visitas 
a España la vicepresidente de 
la Comisión Europea Vera 
Jourová y el comisario de Jus-
ticia, Didier Reynders. 

Ayer, Isabel Rodríguez se refi-
rió a las mismas recomendacio-
nes para reprochar la inicia-
tiva del grupo parlamentario 
popular porque «lo primero» 
que pide la UE es renovar el 
Consejo: «Una vez se desblo-
quee el CGPJ siempre se pude 
hablar de todo, pero para empe-
zar hay que respetar las reglas 
del juego»,  apuntó la portavoz.  

La respuesta del PP llegó po-
co después en boca del coor-
dinador general del PP, Elías 
Bendodo, que señaló una vez 
más la necesidad de que «los 
jueces elijan a los jueces, co-
mo piden el PP y la Unión Eu-
ropea». «Vivimos en un país 
donde hay separación de po-
deres, pero Sánchez cree que 
los tres poderes son suyos», 
reprochó Bendodo en su com-
parecencia desde Málaga.  

El número tres del PP recor-

dó que «la Unión Europea ha 
sancionado a Polonia con un 
millón de euros al día» por un 
problema de independencia 
judicial: «Esperemos que Sán-
chez sea consciente de que es-
tamos ante la posibilidad de 
correr este riesgo», comentó 
Bendodo, a pesar de que des-
de la Comisión Europea se ha 
transmitido reiteradamente 
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Lea esta y otras noticias relativas a la 
actualidad económica y a los datos 
del paro en nuestra página web.
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Gobierno y PP retoman la 
disputa por el CGPJ sin señales 
de poder llegar a un acuerdo
ISABEL RODRÍGUEZ La 
portavoz del Gobierno 
acusa al PP de estar 
asentado en la «rebeldía 
constitucional»  

ELÍAS BENDODO 
«Sánchez se cree que los 
tres poderes son suyos», 
dice el coordinador 
general de los populares 

CRÍTICAS Ambos 
partidos afirman  
estar cumpliendo los 
mandatos de la UE  
en materia judicial 

La reina Sofía encabeza la de-
legación española que se ha des-
plazado al Vaticano para dar el 
último adiós al papa emérito Be-
nedicto XVI. Acompañada por 
el ministro de Presidencia, Fé-
lix Bolaños, y la embajadora de 
España ante la Santa Sede, Isa-
bel Celáa, la monarca se despla-
zó en la tarde de ayer a la basí-
lica de San Pedro para rendir ho-
menaje al Papa fallecido, 
expuesto ante los fieles, en vís-
pera del funeral que tiene lu-
gar hoy. 

A su llegada a la basílica, el sé-
quito oficial expresó sus condo-
lencias a monseñor Georg 
Gaenswein, quien durante 25 

años fue secretario personal de 
Joseph Ratzinger. La reina, el 
ministro y la embajadora per-
manecieron unos quince minu-
tos ante el catafalco que alberga 
al Papa emérito, fallecido el 31 
de diciembre a los 95 años. 

Tras unos minutos en silencio, 
atendieron al rezo de un breve 
responso, oficiado por el car-
denal Mauro Gambetti, vicario 
del Papa para la Ciudad del Va-
ticano y arcipreste de la Basíli-
ca de San Pedro. Posteriormen-
te, saludaron a las autoridades 
presentes. Minutos antes de la 
llegada de la reina, estuvo pre-
sente el cardenal Juan José 
Omella, arzobispo de Barcelona 

y presidente de la Conferencia 
Episcopal Española. 

El ministro Bolaños hizo de-
claraciones a la salida de San Pe-

dro y consideró que Benedicto 
XVI ejerció «una influencia que 
excede mucho sus ocho años de 
pontificado» y destacó que tan-

to él como el papa Francisco 
han dado su «empuje» para que 
la Iglesia católica se vaya «adap-
tando a los tiempos» y «avance».  

Así, señaló que, durante esta 
etapa «insólita para la Iglesia», 
en la que hubo dos papas, «no 
hubo ningún roce entre ellos» y 
subrayó que ambos han supues-
to «dos figuras diferentes pero 
complementarias». 

Casi 200.000 personas se han 
acercado hasta la basílica de San 
Pedro para despedir a Benedic-
to XVI en los tres días de capi-
lla ardiente previos al funeral 
que oficiará hoy el papa Francis-
co en la plaza de San Pedro del 
Vaticano. Según datos de la  
Santa Sede, desde las 7.00 h. 
–cuando abrió sus puertas– has-
ta las 19.00, cuando se cerraron 
para la preparación del cuerpo 
para el sepelio, se contabiliza-
ron ayer 60.000 personas, que 
se suman a las 135.000 que pa-
saron los dos días anteriores a 
rendir homenaje al cuerpo de 
Benedicto XVI, expuesto ante el 
monumental baldaquino de 
Bernini. ● 

La reina emérita encabeza 
la delegación española al 
funeral de Benedicto XVI 

La reina emérita y el ministro Bolaños, ayer, en la capilla ardiente de Benedicto XVI. EFE 

El goteo de rebajas de condenas 
a delincuentes sexuales por 
aplicación de la conocida como 
ley del ‘solo sí es sí’ no deja de 
crecer y ya son más de 130 los 
casos que han revisado tribu-
nales de toda España. En casi 
una veintena, esa reducción de 
pena conllevó la libertad provi-
sional para el condenado, se-
gún Europa Press. Ante esta si-
tuación, la portavoz del Gobier-
no, Isabel Rodríguez, insistió 
ayer en que el Ejecutivo no des-
carta «valorar cualquier ac-
ción» en los próximos meses 
encaminada a que no se pro-
duzcan más recortes de penas. 
Unos cambios que, de produ-
cirse, se añadirían al que el Go-
bierno introdujo hace ya un 
mes –y que entra en vigor en 
estas fechas–, pero que, en rea-
lidad, no tiene fuerza normati-
va, pues se trató de un nuevo 
párrafo en la exposición de mo-
tivos de la norma en el que se 
expresa la voluntad del legisla-
dor a la hora de aplicar refor-
mas del Código Penal como la 
que plantea esta ley. Rodríguez 
evitó reconocer ningún error 
en la norma, que en su opinión 
«realiza un esfuerzo para pro-
teger a las víctimas de agresión 
sexual que antes tenían que de-
mostrar esa agresión y ahora 
puede obtener ayudas y acom-
pañamiento». Por su parte, el 
coordinador general del PP, 
Elías Bendodo, acusó ayer mis-
mo al presidente Pedro Sán-
chez de seguir «enrocado» por 
«soberbia, insolvencia o mala 
fe» en mantener la ley como es-
tá a pesar de las rebajas de con-
denas, que tachó de «vergüen-
za». ● ANA MORENO

La ley del ‘sí es sí’ 
rebaja ya más de 
130 condenas 
y el Ejecutivo no 
descarta cambios

LA CLAVE 

Director de 
campaña del PP 

El coordinador general del 
PP, Elías Bendodo, ha sido 
designado por su partido 
como director de campa-
ña para las próximas elec-
ciones municipales y au-
tonómicas del 28 de mayo.  
El PP destaca que Bendo-
do tiene una «dilatada ex-
periencia» en campañas 
electorales al haber ejerci-
do de director en las dos 
últimas elecciones auto-
nómicas andaluzas, en las 
que el PP obtuvo un «éxito 
sin precedentes». 
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n Tallers d’autoestima, creació di-
gital, random dance, d’empodera-
ment LGTBIQ+, prevenció de dro-
gues, exposicions i teatre són, entre 
moltes altres, algunes de les activi-
tats que proposa ManresaJove per 
aquest hivern. Començaran la set-
mana que ve i fins l’abril. 

L’Ajuntament de Manresa, a tra-

vés de Manresa Jove i amb el suport 
de diverses entitats és qui tira enda-
vant la iniciativa. Les activitats se ce-
lebraran a l’Espai Joan Amades i La 
Kampana. Segons l’Ajuntament, es 
proposen activitats diverses per ar-
ribar al jovent amb interessos dife-
rents.  

Paral·lelament l’espai Expres-
sArt, a l’Espai Jove Joan Amades, 
acollirà diverses exposicions per 
potenciar al jovent artista del Bages. 
També es suggereixen diferents ac-
tivitats emmarcades dins la campa-
nya Emmiralla’t. La campanya té 
com a objectiu combatre la pressió 
estètica i els trastorns de conducta 

alimentària.  
Així mateix, es duran a terme di-

verses exposicions dinamitzades 
amb caràcter divulgatiu que s’oferi-
ran als instituts sobre temes com el 
tabac, alcohol i diversitat sexual i 
afectiva. El teatre per a persones jo-
ves, amb cinc obres programades, 
tindrà també un especial protago-
nisme amb espectacles a la sala pe-
tita del Kursaal i al Conservatori. 

Per més informació i inscripci-
ons cal contactar amb l’Oficina Jove 
del Bages, al Joan Amades, al correu 
bages@oficinajove.cat, trucant al 93 
877 13 60 o bé per WhatsApp al nú-
mero 676 66 41 42.

ManresaJove tornarà passat festes amb 
activitats programades fins l’abril

REDACCIÓ. MANRESA

u Hi haurà tallers de tota 
mena, art i teatre, i 
campanyes per combatre la 
pressió estètica

El PSC vol Althaia, Sant Andreu i 
la FUB al nucli dur de Fàbrica Nova

n La Fundació Althaia, la de Sant 
Andreu Salut i la Fundació Uni-
versitària del Bages (FUB-UMan-
resa) haurien de ser al nucli dur 
del projecte que ha de convertir 
Fàbrica Nova en un nou campus 
universitari de la Universitat Poli-
tecnica de Catalunya i un pol de 
coneixement. És la proposta que 
ahir va fer pública el Partit dels So-
cialistes de Manresa. 

Ho va anunciar el candidat a 
l’alcaldia dels socialistes i porta-
veu del Grup Municipal Socialis-
ta a l’Ajuntament de Manresa, 
Anjo Valentí. Va manifestar que el 
projecte, per la seva importància 
i dimensió urbanística, estratègi-
ca i econòmica – el pressupost ini-
cial és de 40 milions- hauria d’im-
plicar el principal teixit socioeco-
nòmic de la ciutat. 

Més complicitats 
L’Ajuntament de Manresa ha de li-
derar la iniciativa, com fins ara, i 
la UPC l’ha de pilotar i ser-ne l’eix 
central. Però calen més complici-
tats, consideren els socialistes. 
Althaia, Sant Andreu i la FUB hau-
rien de ser cooperadors necessa-
ris, segons Valentí. 

Per diversos motius. Per la seva 
expertesa en els seus respectius 
camps, perquè són tres instituci-
ons capdavanteres en l’àmbit de 
la salut i també en formació uni-
versitària, i recerca i noves tecno-
logies. Va destacar que les tres ins-
titucions ja treballen en projectes 
en comú com l’institut de recerca 
IRIS de la Catalunya central, que 
s’ha posat en marxa formalment 

aquest curs i que implica diverses 
institucions de les comarques 
centrals amb l’objectiu de generar 
coneixement en l’àrea de ciències 
de la vida i la salut. 

Entrevistes 
El PSC ha comunicat les seves re-
flexions als directors generals de 
les tres institucions. Manel Jovells  
per part d’Althaia; Manel Valls ,de 
Sant Andreu Salut i Valentí Martí-
nez, de la Fundació Universitària 
del Bages.  

No han dit que sí, però tampoc 
que no, va afirmar Valentí. A més 
a més es dona la circumstància 
que l’alcalde de Manresa, Marc 

Aloy, presideix el patronat de to-
tes tres fundacions. «Això és posi-
tiu i important», va reflexionar, 
perquè «l’alcalde pot tenir inci-
dència per fer de mitjancer i cer-
car la seva implicació». 

Segons els socialistes, no tan 

sols sumarien en l’àmbit del co-
neixement, sinó que també podri-
en aportar recursos econòmics o 
ser un pol d’atracció per atraure 
diners de dins i de fora de la ciu-
tat i «generar capital per comen-
çar a endegar el projecte financer 
de Fàbrica Nova». 

Aportacions 
Valentí va recordar que el nou 
campus i el pol de coneixement ja 
compta amb 10 milions dels Pres-
supostos Generals de l’Estat que 
van negociar POSE, Podem i Es-
querra. Són diners del ministeri 
de Ciència i Innovació. L’Ajunta-
ment, per la seva part, ja n’hi ha 
destinat 12 per comprar la nau del 
complex i les finques del costat, i 
compta que la Generalitat hi farà 
una aportació important. «En cas 
contrari no s’entendria».  

Va expressar, això sí, la seva 
preocupació perquè l’Ajuntament 
encara no ha adjudicat el projec-
te per redactar la proposta de re-
habilitació i consolidació de la 
nau de Fàbrica Nova. «Cal el pro-
jecte per tramitar els 10 milions», 
va advertir. El passat novembre el 
govern va anunciar que l’adjudi-
cació era imminent.  

Els socialistes han elaborat un 
document on es resumeix la seva 
reflexió i la seva proposta d’ampli-
ar els actors implicats amb Fàbri-
ca Nova. S’ha fet arribar als direc-
tors generals d’Althaia, Sant An-
dreu Salut i la Fundació Universi-
tària del Bages. També a l’alcalde 
de la ciutat, Marc Aloy, i al direc-
tor de la Politècnica de Catalunya 
a Manresa, Pere Palà.

u Els socialistes consideren que per la dimensió del projecte cal més musculatura i complicitats
JORDI MORROS. MANRESA

Anjo Valentí, regidor i  candidat a l'alcaldia pel PSC J.M.G.

El PSC considera que 
les tres fundacions 
poden aportar 
expertesa i també 
recursos financers

Breus

La Seu acollirà dilluns 
una missa funeral del 
papa emèrit Benet XVI

n La basílica de la Seu de Manresa 
acollirà aquest dilluns, dia 9 de ge-
ner, una missa en sufragi del papa 
emèrit Benet XVI, que va morir 
dissabte passat, dia 31 de desem-
bre, als 95 anys. La missa a la Seu 
tindrà lloc a les 7 de la tarda. Avui 
dijous, a partir de 2/4 de 10 del 
matí, a la plaça de Sant Pere del 
Vaticà, el papa Francesc presidirà 
el ritu de les exèquies.

RELIGIÓ

REDACCIÓ.MANRESA

L’Ajuntament exhaureix  
el calendari 2023 i 
n’edita 1.000 més

n L’Ajuntament de Manresa ha 
exhaurit els 4.000 exemplars del 
calendari del 2023. N’ha editat 
1.000 més que ja es poden recollir 
gratuïtament a l’Oficina de Turis-
me, a la plaça Major. Hi ha imat-
ges de la ciutat durant els diversos 
mesos de l’any. Són obra del fotò-
graf manresà Jordi Preñanosa Ser-
ra, que els darrers anys s’ha espe-
cialitzat a retratar la ciutat.

CIUTAT

REDACCIÓ.MANRESA

Manresa En Comú 
Podem organitza un 
acte sobre salut

n Manresa En Comú Podem orga-
nitza dimarts un acte sobre Salut. 
Hi participarà el portaveu d'En 
Comú Podem a la comissió de Sa-
lut del Parlament, David Cid; la in-
femera Laura Oliva; i la candidata 
a l’alcaldia, Ana Querol. Serà a 2/4 
de 7 al local de la formació.

POLÍTICA

REDACCIÓ. MANRESA
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Benet XVI, entre l'amor i l'odi, per Mireia
Prats i Riera
La figura de Benet XVI rep aquests dies molts elogis, però també hi ha qui qüestiona el seu
pontificat, curt, de només 8 anys, poc inclusiu i poc resolutiu en la solució de conflictes que
s'arrossegaven des dels darrers anys del pontificat de Joan Pau II.

Benet XVI era l'últim papa que va viure el Concili Vaticà II, però, lluny d'imposar canvis i destacar
per ser un reformista de l'Església, es va ancorar en el dogma i la vetlla per la litúrgia i la fe.

Se sentia còmode en l'estudi de la teologia, i força incòmode en el dia a dia de l'estructura
vaticana i de les diòcesis de tot el món. Un home de paraules i no de fets. Dins el seu dogmatisme
ferri, va ser especialment hostil amb els col·lectius LGTBIQ+, i la cúria es va mostrar més
homòfoba que mai. 

El col·lectiu catòlic italià "Noi siamo Chiesa"  ho ha denunciat avui, en declaracions a TV3, des
de Roma, de la mà del seu portaveu Luigi Sandri:

"El papa Benet XVI va tenir moltes contradiccions. Tenia l'obstinació d'anar
constantment contra els homosexuals. I Jesús no va dir mai ni una sola paraula contra
els homosexuals."

 

El cos de Benet XVI a la Basílica de Sant Pere (Reuters/Guglielmo Mangiapane)

"Un xai envoltat de llops"

Va ser la frase que va publicar el diari oficial del Vaticà "L'osservatore romano" quan Benet XVI,
cansat i impotent, va deixar el càrrec el febrer de 2013.

https://www.ccma.cat/324/benet-xvi-entre-lamor-i-lodi/noticia/3205037/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/la-figura-de-benet-xvi-rep-aquests-dies-molts-elogis-pero-tambe-hi-ha-qui-questiona-el-seu-paper-dins-de-lesglesia/video/6195687/


El cardenal Ratzinger, abans de ser escollit papa, sabia que hi havia molta feina per fer dins
l'estructura vaticana, però no va poder (o no el van deixar) fer gaires canvis.

El seu regnat va estar ple d'escàndols morals, sexuals i econòmics i, segurament per això, el
seu secretari personal, Georg Gänswein (40 anys al costat del papa), va declarar fa pocs dies que
"el dimoni havia actuat contra Benet XVI". Dimoni o no, l'estructura de cardenals contraris als
canvis dins la cúria va guanyar una batalla que encara continua amb Francesc.

Vuit anys de pontificat i en els dos darrers anys augmentaven les denúncies de víctimes de
clergues pederastes a tot el món. I el seu majordom robava els documents privats del seu despatx
i esclatava el cas "Vatileaks".

Benet XVI se sentia sobrepassat i va dir prou ara farà 10 anys.

Georg Gänswein, el secretari personal de Benet XVI durant 40 anys, al costat del
Pontífex en una imatge d'arxiu (EFE)

"Només la veritat", el llibre del secretari personal

És la lectura més esperada entre vaticanistes i clergat. El secretari personal del papa, Georg
Gänswein ha anunciat que en les pròximes setmanes publicarà el seu llibre on revelarà aspectes
personals i professionals de Joseph Ratzinger.

Pot ser una bona lectura sobre una venjança que se servirà en fred i en negre sobre blanc. De
moment, el secretari ja ha avançat que els lectors sabran "la veritat sobre les miserables calúmnies
i maniobres fosques amb què alguns han tractat d'enfosquir la imatge del papa alemany".

Aquests dies hi ha cues per acomiadar-se de Benet XVI a la basílica de Sant Pere. El comiat d'un
papa que va estar més anys retirat com a emèrit que portant les regnes de l'Església.



Cua de feligresos esperant entrar a la basílica de Sant Pere per dir l'últim adeu a Benet
XVI (Reuters/Ciro De Luca)
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"La grandeza intelectual de Benedicto XVI"
Con el fallecimiento de Benedicto XVI, muere un Papa, pero su muerte afecta no solo a los
fieles de la Iglesia Católica como comunidad, sino también a todas aquellas personas que
admiraban su gran nivel intelectual con independencia de que fueran católicos o no, o fueran
creyentes de cualquier confesión. En efecto, la grandeza intelectual de Benedicto queda
reflejada en su vasta biografía y en su pensamiento, muy bien recogido este en el artículo de El
Periódico ‘El pensamiento de Benedicto XVI, en 22 ideas’, que recoge la aportación de Peter
Seewald sobre el pensamiento del ahora fallecido antes de ser elegido Papa.

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

Participa

De las ideas recogidas por Peter Seewald, destacaría dos. Una que encaja con cualquier época:
"¿Qué le dirá al Todopoderoso cuando esté delante de él? Le pediré que sea indulgente con mi
insignificancia", responde Benedicto XVI. Y otra que es actual. A una pregunta sobre Putin,
responde Benedicto XVI después definirlo como ‘un hombre ávido de poder’: ‘Ve Putin cómo
está sufriendo Rusia a causa del desmoronamiento de la moral&mldr; y que la
destrucción del Cristianismo amenaza con arruinar a Rusia’. No da de sí el espacio de este
texto para profundizar sobre esa sentencia&mldr;

Benedicto XVI, o Joseph Ratzinger, un humanista, intelectual, teólogo, gran conocedor de
San Agustín, filósofo, políglota, lector del griego y del hebreo antiguos, doctor honoris causa por
ocho universidades, admirador de Fedor Dostoyoyevski y&mldr; un gran conocedor de
Mozart, no solo su intérprete, sino que llegó a entender la esencia del compositor de Salzburgo,
aparentemente simple y en verdad muy complejo; lo que refleja muy bien quien fue Joseph
Ratzinger. Descanse en Paz.

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/reconocimiento-benedicto-xvi-carta-javier-ruiz-80569100
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221231/pensamiento-benedicto-xvi-22-ideas-80567070
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/tema/publica-una-carta-del-lector-3993
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Dos papes per a un funeral mai vist en la història
04.01.2023 - 21:40

|

Actualització: 04.01.2023 - 21:42

No havia passat mai en la història que un papa de Roma oficiés el funeral d’un altre papa. Això converteix la cerimònia d’avui al Vaticà en un acte únic
i excepcional, ple de detalls molt reveladors sobre com s’expressa el poder de l’església i sobre com es concep a si mateixa com una monarquia –l’única
monarquia electiva del món, tret del cas peculiar dels coprínceps andorrans.

De fet, quan Joseph Ratzinger va abdicar del papat, ara fa deu anys, el Vaticà va haver d’inventar-se un protocol nou per a tractar una situació insòlita.
Benet XVI no era el papa però era un papa. I un papa viu, tan viu com Francesc, que l’havia succeït. Havien hagut de passar prop de dos mil anys i 266
papes perquè es donés una circumstància com aquella i la solució que van trobar va ser apartar-lo de la mirada pública i enclaustrar-lo al monestir Mater
Ecclesiae. No deixar que tingués una vida pública. Tanmateix, la mort ha retornat Benet XVI a la vista de tothom i ha obligat a elaborar un ritual inèdit per a
qui va ser cap de l’Església catòlica, però també per a qui va ser el cap de l’estat vaticà.

Només hi ha un precedent acreditat de renúncia papal voluntària i cal remuntar-se al 13 de desembre de 1294 per trobar-lo: la famosa renúncia de Celestí
V. El van enterrar amb hàbit de monjo i no pas de papa i sense la presència del seu successor. Una continuació lògica de la cerimònia cruel en què, quan
va haver abdicat, els cardenals el van obligar a baixar del tron, treure’s la tiara i l’anell, despullar-se (les cròniques diuen que es va quedar amb la camisa) i
deixar el bàcul a terra. Si renunciava, deixava de ser papa a tots els efectes; també, doncs, al de l’enterrament.

Per completar els precedents cal dir que només hi ha un altre papa que se sap segur que va renunciar –tot i que hi ha casos discutits en èpoques en què no
hi ha documentació oficial. Va ser Gregori XII el 1415, forçat pels seus contraris. En aquest cas, el seu funeral, un any després, es va fer amb ell vestit de
cardenal però sense la presència del successor. Així, doncs, avui, per primera vegada en la mil·lenària història de l’església, un papa enterra un altre
papa.

La raó principal que això siga així és que l’Església catòlica va decidir l’any 607 que l’elecció del nou papa començaria sempre tres dies després de
l’enterrament del papa anterior. Tres dies que després s’ampliaren a deu. Però, si bé la norma no va ser fixada fins aleshores, ja venia de molts anys enrere.
Quan el rei moria, doncs, encara no hi havia el nou rei. Un fet que remarcava el caràcter electiu –singular, avui, però no tant en aquella època– de la
monarquia vaticana.

https://www.vilaweb.cat/noticies/dos-papes-per-a-un-funeral-mai-vist-abans-en-la-historia/


Els gests del funeral

La primera mostra que el funeral serà diferent ja l’hem vista aquests dies. Perquè el cos de Benet XVI exposat als fidels no complia els requisits estrictes del
protocol vaticà quan un papa mor. Per exemple, no va arribar en processó sinó discretament de matinada; el cos no s’ha exposat acompanyat per la creu
pastoral que ha presidit l’enterrament de tots els papes; ni tampoc tenia el pal·li. I, evidentment, l’anell que duia al dit no era l’anell del pescador, símbol del
papat i del qual només n’hi pot haver un.

Quan el papa mor, l’anell es destrueix en una cerimònia molt regulada en què el camarlenc el fa miques amb un martell de plata. En el cas de Benet XVI,
l’anell fou destruït en una cerimònia íntima. Va ser l’últim anell d’or, perquè en un dels primers signes del canvi que volia imposar el papa Francesc, va
decidir que el seu anell seria de plata i no pas d’or, com havia marcat la tradició fins aleshores.

Però el funeral d’avui encara és marcat pels gests rituals. En primer lloc, no hi haurà delegacions oficials, tret de la italiana i l’alemanya, perquè el funeral
no és un funeral d’estat. Per tant, tots els caps d’estat i de govern que s’apleguen a Roma avui seran tractats com a convidats personals del pontífex i no
pas com a representants dels seus països. Entre més, hi haurà el copríncep episcopal andorrà, Joan-Enric Vives, el rei dels belgues, el president de
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, els de Polònia i Hongria i la reina Sofia d’Espanya. Molts estats, a la vista del caràcter privat de la invitació, han decidit
de ser representats pels seus ambaixadors davant la Santa Seu.



Els matisos reveladors de l’estranya situació es deixaran veure durant tota la cerimònia. El papa Francesc la presidirà però no l’oficiarà, encara que estarà
al càrrec de l’homilia, i segons que ha avançat el servei de comunicació de la Santa Seu, s’estarà assegut tot el temps. També el ritual de les darreres
pregàries de la diòcesi de Roma i de l’Església Oriental serà suprimit per marcar que hi ha un papa en actiu i que la seu vaticana no és vacant. I un detall
final: com que el mort no és el papa, avui és dia feiner al Vaticà. Però, dit això, la circular enviada als treballadors de la ciutat insisteix que tot i no ser dia de
festa, poden assistir al funeral “encara que siga hora de feina”. El ritual i la diplomàcia, aquesta saviesa acumulada durant dos mil anys, apareixen, doncs,
fins en el detall més petit. No endebades avui és un dia per a la història.
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Ratzinger, la pena de muerte y el malo de la
película
No te va a responder, advertían infalibles los colegas.

El cardenal Josep Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, acababa de
pronunciar su conferencia sobre el nuevo catecismo de la Iglesia Católica desde el escenario de
un pequeño teatro de San Lorenzo de El Escorial en el marco de los cursos de verano de la
Universidad Complutense. En las primeras filas del patio de butacas, un pequeño grupo de
periodistas. Tras ellos, los fieles que habían acudido a escuchar al cardenal. El nuevo catecismo
de 1992, cuya redacción había sido coordinada por Ratzinger, seguía justificando la pena
capital en casos de extrema gravedad, defraudando las expectativas puestas en su desaparición
por el sector progresista de la Iglesia Católica.

Lee también ALEIX CAMPRUBÍ PONT

Era un nueve de julio de 1993. Puesto en pie en el patio de butacas, el periodista se identificó
con su nombre y medio para el que trabajaba ante el cardenal y sus fieles. Y preguntó:

-Cardenal Ratzinger, ¿está usted personalmente a favor, o en contra de la pena de muerte?

-Yo, personalmente, considero deseable la abolición de la pena de muerte.

Respondió a esta pregunta por primera vez en público y dio el titular del encuentro.

A renglón seguido señaló que no se atrevía a decir que la pena capital sea “siempre y en
cualquier caso rechazable”. Y puso un ejemplo. Otto Adolf Eichmann, oficial nazi y uno de los
máximos responsables del exterminio judío en las cámaras de gas, era merecedor del máximo
castigo, como así ocurrió. Eichmann fue condenado por los crímenes cometidos contra el pueblo
judío y ahorcado en 1962. En este caso, añadió el cardenal Ratzinger, “se puede pensar que no
sería totalmente injusto que el estado pensara en una respuesta como la pena de muerte”.

El cardenal, guardián de la ortodoxia desde noviembre de 1981, confesó
que estaba acostumbrado a ser el malo de la película

Es la doctrina tradicional del uso de la legítima defensa y de si el bien a conseguir es mayor que
el mal a generar. Por ello, Ratzinger indicó que de su “convicción personal” no se puede extraer
la “consecuencia teológica de principio de que siempre y en todo lugar la pena de muerte tiene
que ser excluida como incompatible con la fe cristiana”. Es compatible, como quedaba reflejado
en el nuevo catecismo de 1992, aunque el episcopado filipino luchara prácticamente hasta la
extenuación durante esos mismos días para evitar que el Gobierno de su país restaurara la pena
máxima. El cardenal arzobispo de Manila, Jaime Sin, no lo logró. Topó con el gobierno de su

https://lavanguardia.com/internacional/20230105/8666323/benedicto-xvi-ratzinger-pena-muerte.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20221231/8660940/benedicto-xvi-conservador-revoluciono-iglesia-renuncia.html


país, y su propia Iglesia.

Ratzinger, guardián de la ortodoxia de la fe desde el 24 de noviembre de 1981, que dijo haberse
acostumbrado a ser el malo de la película, no eludió el diálogo ni pregunta alguna. La tolerancia
con respecto a la pena de muerte o la guerra justa fue justificada por el cardenal, por oposición a
la interrupción del embarazo. “En el caso del aborto se trata de eliminar la vida de un inocente
poniendo por delante el propio interés. En el caso de la pena de muerte se trata de una situación
en la que hay elementos de culpabilidad y de peligro para la sociedad”, sentenció.

Los periodistas abandonaron por el pasillo central el teatro mientras los fieles permanecían en
pie delante de sus asientos. Muchos recriminaron al periodista su pregunta. Hubieran rehuido la
interpelación que el entonces cardenal y luego Papa aceptó.

Lee también
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Francesc, sol a la barca: com serà l'Església
sense Benet XVI?
Joseph Ratzinger

ja és història.

L'Església catòlica acomiadarà Benet XVI aquest dijous

en una missa funeral que es vol austera i que serà presidida pel

papa Francesc

a la plaça de Sant Pere de Roma. Per primer cop, un pontífex n'enterrarà un altre i es clourà una
etapa inèdita en la història del Vaticà: la coexistència de dos papes alhora, el regnant i l'emèrit. 

La desaparició de Benet XVI obre la que serà la darrera etapa del govern de Francesc, que el 13
de març complirà

deu anys de pontificat.

Molt s'ha especulat sobre fins a quin punt la presència del papa emèrit condicionava la política
de Jorge Mario Bergoglio, que des de la seva elecció ha encarnat una Església més oberta
doctrinalment i més sensible a les dinàmiques socials de la que havia representat el teòleg
alemany. Aquestes són algunes

claus

sobre la relació entre totes dues personalitats i com poden canviar les coses a partir d'ara.    

 

La darrera lliçó: cohabitació sense conflicte

"És com tenir l'avi a casa". D'aquesta manera s'havia referit Francesc a Benet XVI sobre la
convivència de dos pontífexs dins mateix dels murs vaticans. La realitat és que tots dos han
escenificat una bona

cohabitació

, sense forçar identificacions que no respondrien a la veritat. Des de la seva renúncia, Ratzinger
va deixar clar que no pretenia fer de contrapoder i ha mantingut una activitat discreta, centrada
en la lectura, l'estudi i alguna aparició pública. Francesc ha tingut cura de la relació: el 2016,
amb motiu dels 65 anys d'ordenació de l'emèrit, va retre-li homenatge en públic. I ho ha anat fent
de manera reiterada, subratllant el seu paper com a

referent intel·lectual

.

https://www.naciodigital.cat/noticia/250991/francesc-sol-barca-sera-esglesia-sense-benet-xvi
https://www.naciodigital.cat/noticia/206888/mor-joseph-ratzinger-papa
https://www.naciodigital.cat/noticia/237944/papa-francesc-repte-ser-fidel-esglesia-perfilada-concili-60-anys


Per altra banda, no es pot negar que tots dos homes representaven mirades molts diferents
sobre l'Església catòlica i el seu paper en el món. El cineasta Fernando Meirelles es va inspirar
en aquestes divergències per fer una bona pel·lícula,

Els dos papes

, amb dos magnífics Anthony Hopkins i Jonathan Pryce. És molt probable que les tensions entre
tots dos fossin menors en la vida real.   

L'intent (frustrat) d'enfrontar els dos papes

Utilitzar la figura del pontífex emèrit per intentar desestabilitzar l'actual Papa ha estat una
constant en els nou anys llargs de cohabitació entre Benet XVI i Francesc. Des dels grups
organitzats contraris a Francesc, s'han repetit les mostres de simpatia envers l'emèrit, mentre
que alguns defensors de la doctrina del teòleg alemany han destacat com a detractors del
pontífex argentí. Un dels exponents d'aquestes maniobres ha estat el cardenal alemany

Ludwig Müller

, un teòleg enfrontat al Papa que s'ha deixat veure sovint amb Ratzinger aquests anys. Müller
està ben connectat amb un nucli actiu d'acèrrims enemics del pontífex actual, liderat pel
cardenal nord-americà

Raymond Burke

.  

 

Equilibris sobre el celibat

En el transcurs d'aquests anys de relació Francesc-Ratzinger, un al capdavant del govern vaticà
i l'altre reclòs al monestir Mater Ecclesiae, però separats per pocs metres de distància, han
aflorat algunes

controvèrsies

. Com quan el gener del 2020 va aparèixer un llibre escrit a quatre mans per Ratzinger i el molt
conservador cardenal Robert Sarah on es feia una

defensa aferrissada del celibat

. 

L'octubre anterior, s'havia celebrat el Sínode de l'Amazònia i en una de les conclusions es
proposava a Roma l'

ordenació de persones casades

per respondre a la crisi de vocacions. El llibre conjunt amb Sarah va ser vist com un advertiment
davant de tota obertura en aquest tema. Aleshores, des de la Santa Seu es va recordar que el

https://www.youtube.com/watch?v=epf-XMQ5Q8M


celibat

no era un dogma

, però alhora es va refermar que la posició de Francesc era contrària a permetre el casament
dels sacerdots. El tema de la moral familiar ha estat una de les grans batalles ideològiques dins
de l'Església en els darrers anys. És un àmbit en què Francesc manté una postura més liberal i
oberta als canvis. Ara caldrà veure si els missatges vaticans canvien a partir d'ara.

Un aspecte en què tots dos pontífexs discrepaven era el de la

missa en llatí

. Benet XVI va obrir la porta per facilitar la missa antiga com una concessió als seguidors del
bisbe tradicionalista Marcel Lefebvre. En el moment d'arribar al papat, Francesc va tornar a
restringir-la, tal com havia fet el Concili Vaticà II. Aquest dimecres, el secretari personal de
Ratzinger,

Georg Gänswein

, ha explicat que aquesta decisió va provocar

"dolor en el cor"

al Papa emèrit.  

Les mans més lliures o més descobert?

La desaparició de Ratzinger planteja la pregunta de com afectarà el

tram final

del pontificat de Francesc. Alguns vaticanòlegs han aventurat que l'actual Papa se sentia molt
limitat per l'ombra del seu predecessor. Segur que en algun aspecte hagi estat així.  Com en la

no-rehabilitació del teòleg crític Hans Küng

. El papa

Joan Pau II

, a través de l'aleshores cardenal Ratzinger, li va treure la condició de teòleg catòlic. La crítica de
Küng a la infalibilitat papal va enverinar la seva relació amb el Vaticà. Després, va reunir-se amb
Benet XVI, però aquest mai el va rehabilitar. Francesc va mantenir amb Küng una
correspondència cordial i el va beneir a distància quan Küng agonitzava. Però no li va retornar la
condició de teòleg de l'Església. Un fet que s'explica per la presència de Ratzinger.

Però amb la mort del Papa emèrit, Francesc també es pot trobar amb una

oposició conservadora

més ferotge. Perquè Benet XVI mai va voler jugar a referent antiFrancesc. L'obertura de l'actual

https://www.naciodigital.cat/noticia/218331/ratzinger-envers-kung-debat-benet-xvi-regalar-lesglesia


pontífex en matèria de doctrina familiar irrita profundament l'ala reaccionària de la jerarquia i la
teologia. La seva decisió de plantejar una acollida als divorciats, els homosexuals i les dones
continuarà sent matèria de conflicte intern. La decisió de flexibilitzar les anul·lacions
matrimonials, adoptada recentment, ja ha merescut la condemna dels sectors més ultres, que en
el terreny ideològic tenen

Sandro Magister com a principal abanderat.    

Cap a la renúncia de Francesc?

En el que semblen coincidir la majoria d'analistes és que la mort de Ratzinger deixa la porta
oberta a la

renúncia

de Francesc. Una decisió a la qual el Papa s'ha referit explícitament, a mida que, als 85 anys,
han augmentat els seus problemes de salut, després d'una operació de còlon i amb una artrosis
que dificulta la seva mobilitat. En això sí que la petjada de Benet XVI haurà estat significativa, al
donar al papat un component més humà i desmitificador. Per si de cas, les diverses faccions
cardenalícies ja fa temps que calculen moviments i estratègies de cara a la successió. Però fins
que aquest moment arribi, sigui per decisió pròpia o de la biologia, podria ser que Francesc
encara ens prepari més sorpreses. 

 

Mostra el teu compromís amb Nació.
Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.
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Dijous, 5 de gener del 2023 ÉS NOTÍCIA

Només un terç dels alumnes de Primària, un 31,2%, cursen religió catòlica a les escoles públiques de Lleida, 

segons dades d’Educació, mentre que fa dos dècades eren un 73,5%. Als centres concertats, en general vinculats a 

congregacions religioses, són un 82,9%, un percentatge elevat, però també inferior al 93% del curs 2002-2003.

31,2%
alumnes el curs 2021-22

Percentatge d’alumnes que van 
cursar religió catòlica a les esco-
les públiques de Lleida, segons 
les últimes dades d’Educació.

73,5%
alumnes el curs 2002-03

Fa dos dècades, l’índex d’estudi-
ants matriculats en aquesta matè-
ria era molt superior. Gairebé dos 
terços cursaven religió.

82,9%
alumnes a la concertada

Als centres concertats, el curs 
2021-2022 van cursar religió, 
mentre que eren el 93% el curs 
2002-2003.

DADES

Els alumnes que cursen religió catòlica 
baixen del 73% al 31% en dos dècades
A les escoles públiques de Lleida a Primària, segons dades d’Educació

ensenyament docència

S. ESPÍN
❘ LLEIDA ❘ Els alumnes que cursen 
religió catòlica a les escoles pú-
bliques de Lleida han descendit 
dràsticament les últimes dos dè-
cades. Segons estadístiques del 
departament d’Educació, el curs 
2021-2022 estaven matriculats 
en aquesta assignatura 6.299 
estudiants d’educació Primà-
ria de centres públics, d’un total 
de 20.162, xifra que suposa un 
31,2%, mentre que el curs 2002-
2003 eren el 73,5%. A l’ESO, 
actualment són encara menys 
que a Primària els alumnes ma-
triculats en religió catòlica, un 
22,5% (3.151 de 13.960). En 
canvi, a les escoles concertades, 
en molts casos vinculades a con-
gregacions religioses, les xifres 
es mantenen elevades, encara 
que han disminuït lleugerament. 
Així, a Primària cursen aquesta 
matèria un 82,9% dels alumnes 
(4.973 de 5.997), quan el 2002-
2003 va ser un 903%. A ESO, 
un 86,3% (3.994 de 4.624).

El director dels serveis terri-
torials d’Educació, Claudi Vidal, 
va atribuir el descens de les úl-
times dos dècades als “canvis 
socioculturals”, que es reflectei-
xen en els centres educatius. En 
aquest sentit, en aquest temps 
a les aules han augmentat els 
alumnes d’origen immigrant 
amb altres religions, majorità-
riament la musulmana. 

La Generalitat va iniciar fa 
tres cursos una prova pilot per 
impartir religió islàmica en sis 
col·legis de Catalunya, cap a 
Lleida. També s’ha començat 
a impartir religió evangèlica, 
en aquest cas sí en centres de 
Lleida i actualment la cursen 
170 estudiants de Primària i 88 
d’ESO.

A Lleida hi ha 140 docents de 
religió, la majoria de Primària, 
va indicar Aurora Rubio, que la 
imparteix des de fa deu anys i 
és delegada a Lleida del sindicat 
AMRC de professors d’aquesta 
matèria. Per poder impartir-la, 
a banda de ser mestres, han de 
disposar de la Declaració Eclesi-
àstica Episcopal Espanyola que 
atorga l’Església catòlica. Va re-
cordar que aquesta assignatura 

Imatge d’arxiu d’una classe en un col·legi de Lleida.

SEGRE

RELIGIÓ EVANGÈLICA

Centres de Lleida també 

imparteixen religió 

evangèlica i actualment     

la cursen 250 estudiants

LABORAL

Els docents 
denuncien que els 
veten del procés 
per ser fixos

n El Sindicat del Profes-
sorat de Religió AMRC 
denuncia “discriminació” 
cap als docents que impar-
teixen aquesta matèria en 
el procés d’estabilització 
d’interins que porten tres 
anys en la mateixa vacant. 
“És l’únic personal labo-
ral exclòs”, va recalcar 
la presidenta, Susana Vi-
lar, i va anunciar que ha 
presentat “dos deman-
des, l’última el desembre 
passat”, per denunciar la 
situació. Va explicar que 
durant la negociació els 
van assegurar que entra-
rien “al paquet” del pro-
cés d’estabilització, però 
apunta que al final no ha 
estat així “per discrimi-
nació, no hi ha una altra 
raó”. 

Va dir que els docents 
que donen religió cobren 
de la Generalitat, igual 
que altres integrants del 
personal laboral, que sí 
que han entrat en el pro-
cés d’estabilització. Va 
afegir que també han pre-
sentat una demanda “per 
ser fixos, no indefinits”. 
“No volem ser funcio-
naris, però sí igualtat de 
condicions”, va remarcar.

n Susana Vilar, presidenta 
del Sindicat del Professorat 
de Religió AMRC, va recordar 
que en l’època del conseller 
Josep Bargalló ja van propo-
sar impartir cultura religio-
sa i afirma que “amb la nova 
llei d’Educació, la LOMLOE, 
el grup d’ERC va acceptar la 
nostra proposta i en l’addi-
cional segona figura que es 
podria donar, a part de les 
religions confessionals, una 
matèria de cultura religiosa”. 
“No defensem l’aconfessiona-
litat, sinó la cultura religio-
sa, explicar les tradicions del 
nostre país. O els nens no han 

de saber per què estem ara de 
vacances o el significat de la 
mona de Pasqua? Tot té un 
contingut religiós”, va indicar.
Considera que “no és que els 
pares no vulguin religió”, sinó 
que la societat canvia, que hi 
ha col·legis amb un alt percen-
tatge d’alumnes musulmans i 

que la “població sud-ameri-
cana se n’ha anat després de 
la pandèmia, que eren els que 
majoritàriament escollien reli-
gió”. No obstant, va assegurar 
que en aquest temps “no hi ha 
hagut una baixada significa-
tiva” de matriculats.

Per la seua part, el presi-
dent de Magrebeida, Abder-
rafie Ettalydy, va proposar en-
senyar “a tots els alumnes, no 
només els d’origen musulmà, 
què és l’islam, els seus objec-
tius i com es practica”. Asse-
gura que d’aquesta manera es 
podrien evitar “males inter-
pretacions, que no són reals”.

Els professors plantegen impartir cultura religiosa

ISLAM

Magrebeida insta a 

ensenyar islam a tots               

els alumnes per evitar 

“males interpretacions”

“és d’oferta obligatòria (en els 
centres educatius) i els pares són 
lliures d’elegir-la”. Va apuntar 
que en la matriculació haurien 
d’oferir “totes les religions o 
l’alternativa”. 

En canvi, alguns col·legis pú-
blics de Lleida no l’ofereixen. 
“Les direccions diuen que ningú 
la demana”, assenyala. En tot 
cas, va posar de manifest que 
al llarg dels anys ha anat can-
viat la tipologia d’alumnes, que 
són de procedències i religions 
diverses, però va afirmar que 
“la meua experiència és que es 
van mantenint” els matriculats, 
encara que va reconèixer que 
el número “va fluctuant i ens 
hem de treballar la matrícula”, 
va concloure.
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