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La Generalitat ha 
cobrat 3.200 euros 
a rescatats per 
imprudències a 
Montserrat
ACN. BARCELONA

n El Govern ja ha cobrat cinc dels set 
rescats de muntanya considerats 
imprudents des del 2015, dos dels 
quals a Montserrat. Ho han explicat 
fonts del Departament d’Interior. 

Dels casos en què s’ha imposat el 
cobrament, un segueix reclamat ju-
dicialment i l’altre es va anul·lar en 
estimar-se el recurs presentat per la 
persona afectada. Els que fins ara 
s’han pagat van ser a Ribes de Freser 
el 2014, xifrat en 419,49 euros i pagat 
el 2015; els dos produïts en una zona 
perillosa de la muntanya de Mont-
serrat el juliol del 2018, que ascen-
deixen a 3.232,80 euros (1.792,63 i 
1.440,17); i dos més al refugi de 
Coma de Vaca, a Queralbs, el març 
del 2020, poc després que entrés en 
vigor l’estat d'alarma, amb 2.736,34 
euros (1.303,02 i 1.433,32). 

Tot i que la Generalitat no cobra 
per gairebé cap dels serveis de res-
cat al medi natural que realitza, des 
del 2009 hi ha una normativa espe-
cífica que regula una sèrie de supò-
sits objectius en què la Direcció Ge-
neral de Prevenció, Extinció d’In-
cendis i Salvaments en pot exigir el 
pagament. Aquests són quan la 
persona salvada no portava l’equi-
pament adequat per a la pràctica de 
l’activitat que feia, quan l’estava des-
envolupant en una zona perillosa 
expressament senyalitzada, i en ca-
sos de falsos avisos de rescat.

Lluís Magriñà, superior de la Cova 
del 2015 al 2022, mor als 76 anys 
u Va completar la posada al dia al santuari per celebrar els 500 anys de l’arribada de sant Ignasi

n La Companyia de Jesús, en gene-
ral, i el santuari de la Cova de Man-
resa, en particular, estan de dol. 
Ahir va morir el pare Lluís Magriñà, 
que va ser superior de la Cova des 
del 5 d’abril de l’any 2015 fins l’any 
passat. Magriñà, de 76 anys, un je-
suïta amb molt de món i amb un ca-
ràcter bonhomiós, va morir a cau-
sa d’una forta caiguda. 

El finat va continuar la tasca ini-
ciada pel seu predecessor com a su-
perior de la Cova de posar al dia els 
equipaments del santuari pensant 
en la celebració, l’any passat, dels 
500 anys de l’arribada de sant Igna-
si a la capital del Bages.  

El pare Magriñà era una perso-
na amb una mentalitat molt ober-
ta, esperit que va voler transmetre 
al funcionament del santuari. Amb 
ell, també es va materialitzar l’ora-
tori mirant cap a Montserrat cons-
truït als jardins de la Cova.  

La mort del jesuïta es va produir 
la matinada d’ahir, fruit de la caigu-
da fortuïta que va patir la nit del dia 
4 al 5 de gener  a la seva habitació, a 
Salamanca, on feia un retir des del 
setembre passat. Va quedar tetra-
plègic i una complicació cardíaca en 
va precipitar la mort. Es farà un fu-
neral a la Cova, un a Salamanca i un 
altre a Sant Cugat del Vallès, on re-
posaran les seves despulles, al ce-
mentiri dels jesuïtes al centre Borja. 

Les reaccions 
El seu predecessor com a superior 
de la Cova, el pare Francesc Riera, 
gran amic seu, destacava ahir que 
«el més important és que era una 
bona persona», a més a més de 
«senzill, humil, servicial i, al costat 
d’això, amb molta empenta, clari-
vident, somiador». 

L’actual superior de la Cova, Da-
vid Guindulain, va posar en relleu 
la seva «intuïció i visió, que no no-
més va posar en pràctica a la Cova, 
sinó també quan va treballar com a 
delegat d’educació dels col·legis de 
Jesuïtes de Catalunya i amb els re-

fugiats. La seva capacitat de veure 
més enllà ha estat una constant», 
afirmava el jesuïta. 

El regidor de Turisme i Projec-
ció de Ciutat, Joan Calmet, també 
va lamentar profundament la pèr-
dua de Magriñà, especialment les 
circumstàncies en què ha tingut 
lloc, en les quals també va incidir el 
pare Riera. Per a Calmet, «era una 
persona de pensament, una perso-
na sàvia, que tenia una categoria in-
tel·lectual brutal i, al mateix temps, 
era una persona d’acció». Al seu en-
tendre, ha estat decisiu en el que és 
la Cova del segle XXI, i, com havia 

fet Riera, va ser «una persona ober-
ta amb la ciutat. Era un entusiasta 
defensor del projecte Manresa 
2022». Seguint aquesta filosofia, 
«ens va obrir les portes».  

La biografia 
Lluís Magriñà Veciana, nascut a 
Barcelona l’any 1946, va entrar a la 
Companyia de Jesús el 1964 i va ser 
ordenat sacerdot el 1976. Era llicen-
ciat en Teologia i va estudiar Edu-
cació Comparada a la Universitat 
de Chicago, als Estats Units. Es va 
dedicar, sobretot, al món de l’ajuda 
humanitària i de la cooperació per 
al desenvolupament.  

Després de cinc anys al Txad, va 
ser fundador i director 15 anys de 
l’ONG Intermón. Més endavant, 
des de l’any 2000 fins al 2007 va di-
rigir el JRS, tasca que el va portar a 
viatjar per tot el món, visitant els 
projectes d’aquesta entitat i avalu-
ant les necessitats més urgents per 
atendre. Ha estat consultor del 
Pontifici Consell per als Migrants i 
Itinerants del Vaticà. 

L’educació va ser un altre camp 
d’acció del jesuïta; durant quatre 
anys va ser delegat d’educació dels 
col·legis de Jesuïtes de Catalunya. 
Va fundar Jesuïtes Educació, la xar-
xa que els aplega. Des del 15 de 
juny del 2008 fins al juny del 2014 
va ser Superior Provincial dels Je-
suïtes de Catalunya. 

GEMMA CAMPS. MANRESA

Lluís Magriñà als jardins del santuari de la Cova ARXIU/OSCAR BAYONA
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Accident a Bellver de 
Cerdanya per gel 
n Un cotxe amb cinc ocupants va 
topar contra la barana de protec-
ció de la carretera a Bellver de Cer-
danya. Les persones que eren al 
vehicle van resultar amb ferides 
lleus i una ambulància va traslla-
dar-ne quatre a l’Hospital de Puig-
cerdà. El gel que hi havia a la cal-
çada podria haver estat la causa de 
l’accident. 

TRÀNSIT

Accident a causa d’un 
senglar a Olvan 
n Un vehicle va topar contra un 
senglar dissabte al vespre a  Olvan. 
A 3/4 de 10 de la nit es va donar 
l’avís als serveis d’emergència. El 
cotxe va quedar molt afectat per la 
topada contra l’animal i, afortuna-
dament, el conductor va resultar  
il·lès. Els serveis d’emergència van 
retirar el vehicle i van netejar la 
calçada. 

VIA PÚBLICA

Rescat a Castellgalí 
d’un excursionista
n Dues dotacions de Bombers 
van acudir ahir a 2/4 de 5 de la tar-
da a la zona de Santa Margarida, a 
Castellgalí, després que un home 
que caminava en direcció a l’ermi-
ta del poble amb els seus dos gos-
sos caigués i es fes mal al genoll. 
Bombers van anar-hi amb dues 
dotacions que van apropar 
l’home a l’ambulància que va por-
tar el ferit a l’hospital de Manresa. 

LESIÓ AL GENOLL

Dos escaladors 
atrapats a Montserrat
n  Dos escaladors van quedar 
atrapats dissabte a la tarda a la 
muntanya de Montserrat per un 
problema amb les cordes. Els dos 
esportistes van sortir il·lesos de la 
situació. Els fets es van produir a 
la zona coneguda com la Panxa 
del Bisbe. Els efectius del GRAE i 
una dotació de suport dels Bom-
bers de la Generalitat van ajudar 
els muntanyencs a descendir. 

PROBLEMA AMB LES CORDES 

Un accident entre 
tres cotxes provoca 
un quilòmetre i mig 
de cua a la C-16 
REDACCIÓ. MANRESA 

n Un accident entre tres vehicles 
va provocar ahir un quilòmetre i 
mig de cua a la C-16 al seu pas per 
Sallent a l’altura de la muntanya 
de restes de potassa. Les retenci-
ons van durar més de dues hores 
després de l’accident a conse-
qüència dels talls de carretera  que 
hi van dur a terme les autoritats.  

El sinistre va tenir lloc quan fal-
taven deu minuts per a les set de 
la tarda. Tot i que l’accident no va 
provocar cap ferit, va obligar a ta-
llar un carril en sentit sud cap a 
Barcelona que va tenir el pas res-
tringit durant més d’una hora en-
mig de la boira i en plena opera-
ció tornada. El trànsit dens que hi 
va haver a la xarxa viària de Cata-
lunya va ser una conseqüència de 
la fi de les vacances escolars de 
Nadal  i de la tornada a la rutina 
per a la majoria de treballadors. 
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Mor Francesc Martínez-Soria, monjo de
Poblet i fill de l'actor Paco Martínez Soria
El monjo de Poblet Francesc Martínez-Soria Ramos ha mort aquest dissabte a les nou del
vespre als 88 anys a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, segons ha informat el monestir de la
Conca de Barberà a través d'un comunicat. L'eclesiàstic s'hostatjava a la infermeria del monestir
perquè tenia una malaltia des de feia anys. 

Martínez-Soria va néixer a Barcelona el 18 de juliol de 1934 i va ser l'únic fill varó que va tenir
l'actor Paco Martínez Soria amb la seva dona, Consuelo Ramos. Per evitar que els seus
cognoms es perdessin, l'artista li va canviar el nom a Martínez-Soria Ramos.

Martínez-Soria va abandonar els estudis de Farmàcia amb 21 anys per ingressar al noviciat dels
escolapis de Moià i el 1962 va ser ordenat prevere a Salamanca.

Uns anys més tard, durant un recés amb un grup d'escolapis a Poblet, Martínez-Soria va "sentir
el desig d'esdevenir-ne monjo, conscient que la seva vida espiritual s'havia anat refredant". Va
posar-se l'hàbit cistercenc el 1991 i tres anys després va convertir-se en monjo cistercenc de
Poblet.

Al monestir de Poblet ha estat sagristà, responsable de la botiga de records, refetorer,
hostatger i, abans de jubilar-se, responsable de la bugaderia.

"La seva última malaltia no li ha estat estalviat el sofriment, que ha estat per a ell un camí de
purificació i de preparació per al goig que no s'acaba", ha detallat la comunitat monàstica a
través d'un comunicat.

Els monjos recorden que Martínez-Soria tenia un caràcter molt obert i que sempre "s'esforçava
per llimar les asprors del seu temperament fort" i que "sabia veure i posar en relleu les coses
positives dels altres".

https://www.ccma.cat/324/mor-francesc-martinez-soria-monjo-de-poblet-i-fill-de-lactor-paco-martinez-soria/noticia/3205361/
https://www.poblet.cat/ca/actualitat/noticies/16/ha-mort-el-p-francesc-martinez-soria
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L’obra generarà un angle de gir més tancat que farà que la velocitat dels vehicles hagi de ser inferior

Granollers

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Granollers 
ha iniciat unes obres per 
eixamplar la vorera a la cru·
ïlla dels carrers Roger de 
Flor i Sant Tomàs d’Aquino 
–a tocar de l’institut Antoni 
Cumella– amb l’objectiu de 
millorar la seguretat de les 
persones que travessen a peu 
pels passos de vianants que 
hi ha senyalitzats. S’està col·
locant una nova rigola i una 
nova vorada al costat sud de 
la cruïlla. 

Els treballs reduiran la 

llargada del pas de vianants 
que hi ha actualment per tra·
vessar el carrer Sant Tomàs 
d’Aquino. A més, es generarà 
un angle de gir més tancat 
per als vehicles que surten 
d’aquest vial i s’incorporen al 
carrer Roger de Flor en sen·
tit sud. Això farà que la velo·
citat sigui més baixa i, per 
tant, “donarà més seguretat 
als vianants” a l’hora de tra·
vessar el carrer Roger de Flor 
pel pas que hi ha en aquest 
punt, explica Albert Camps, 
regidor d’Obres i Projectes. 
Els vianants tenen el semàfor 
verd a la vegada que els vehi·

cles que surten del carrer 
Sant Tomàs d’Aquino. L’actu·
ació vol millorar la connexió 
a peu entre la nova zona ver·
da sorgida amb la prolonga·
ció del carrer Pompeu Fabra i 
l’entorn del passeig Fluvial.

Després de fer l’actuació, 
l’Ajuntament valorarà si es 
desplacen uns metres les 
parades d’autobús que hi 
ha als dos costats del carrer 
Roger de Flor, que queden 
molt a prop dels semàfors. 
També si es senyalitza un 
nou pas de vianants al costat 
nord de la cruïlla, on ara no 
n’hi ha cap.

L’Ametlla comença a fer captures 
de senglars amb gàbies
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Una de les gàbies amb un senglar rondant per la zona

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de l’Ametlla 
ha iniciat les captures de 
senglars amb gàbies com a 
mesura per al control de la 
població d’aquests animals 
que causen danys en zones 
verdes i jardins privats i 
tomben contenidors de bros·
sa per aconseguir aliments. 
També s’han incrementat 
els accidents de trànsit per 
topades amb aquests ani·
mals. 

En total s’han instal·
lat cinc gàbies que ja han 
permès la captura de 24 
exemplars, han informat 
fonts municipals en un 
comunicat. Les gàbies, que 
es van començar a col·locar 
al novembre, s’han posat en 

espais on hi ha molta densi·
tat de senglars però que són 
a prop de zones habitades i 
on, per tant, no es pot caçar. 

El control de les gàbies el 
fan veterinaris d’una empre·
sa que ha guanyat el concurs 
públic fet per l’Ajuntament 
per un període de quatre 
anys. Durant el dia, les gàbi·
es estan obertes però sense 
portes per evitar la captura 
d’animals domèstics. Els 
tancaments s’activen a la nit, 
que coincideix amb la franja 
del dia de més activitat dels 
senglars. Les gàbies estan 
controlades amb càmeres 
que permeten veure si s’ha 
fet alguna captura. En cas 
que s’atrapi un senglar, els 
veterinaris l’anestesien i el 
retiren de la gàbia. Posteri·
orment, els porcs salvatges 

són eutanasiats i destruïts en 
un gestor de residus autorit·
zats. Si es captura un animal 
d’alguna espècie protegida, 
aquest torna a ser alliberat al 
medi. 

Les captures amb gàbies es 
combinen amb l’acció dels 

caçadors. La Societat de Caça 
de l’Ametlla fa batudes pun·
tuals al municipi amb auto·
rització prèvia dels Agents 
Rurals justificada pels danys 
que els senglars fan en zones 
de conreu, habitatges o 
zones verdes municipals. En 

una cacera que es va fer el 
30 de desembre, es van aba·
tre 15 senglars a la zona de 
Can Jaumira i Can Plandolit. 
L’Ajuntament senyalitza les 
zones on es faran batudes 
amb antelació per alertar 
caminaires. També hi ha un 
dispositiu de seguretat quan 
es fan per evitar l’accés a 
la zona de persones a peu o 
amb bicicleta.

ALTRES ACCIONS

A banda, l’Ajuntament ha 
impulsat altres mesures per 
evitar la presència de sen·
glars en zones urbanes. S’han 
invertit 12.000 euros per 
fixar contenidors a la zona 
nord del municipi i impedir 
que els senglars els puguin 
tombar per alimentar·se. 
Tot i això, els senglars “con·
tinuen estirant les bosses i 
generant greus problemes 
a la via pública”, detallen 
fonts municipals. A més, es 
treballa amb 14 ajuntaments 
de la comarca i la Generalitat 
per dissenyar una estratègia 
coordinada i un pla de gestió 
comú per reduir la població 
de senglars.

Es busca millorar la seguretat de les persones als passos de vianants

Granollers amplia la vorera a Roger 
de Flor amb Sant Tomàs d’Aquino

Mor a 76 anys, el 
frare Julián Pascual, 
dels Franciscans  
de Granollers

Granollers

El frare Julián Pascual More·
no, que havia estat rector de 
la parròquia dels Franciscans, 
a Granollers, va morir de for·
ma sobtada dijous passat a 
76 anys. Pascual, que era fill 
de Barcones, a Sòria, va ser 
rector de la parròquia de la 
Mare de Déu de Montserrat i 
Sant Antoni de Pàdua durant 
uns vuit anys, a principis dels 
2000. Després, va ser desti·
nat altres comunitats fran·
ciscanes però el setembre de 
2022 va tornar a Granollers. 
Participava de forma activa 
en l’activitat de la parròquia 
amb activitats com el repar·
timent d’aliments de Càritas. 
També era l’assistent de 
l’ordre franciscana seglar, hi 
deia missa i feia l’assistèn·
cia –confessió i unció dels 
malalts– a l’Hospital. La mis·
sa de comiat es va fer dissab·
te a l’església dels Francis·
cans i va aplegar membres de 
les comunitats de Barcelona, 
Saragossa i Madrid. Després, 
va ser enterrat al cementiri 
de Granollers.

Caldes comença la 
campanya anual 
de poda d’arbres 
de la via pública

Caldes de Montbui

L’Ajuntament de Caldes de 
Montbui ha començat la 
campanya anual de poda dels 
arbres de la via pública, al 
barri del Bugarai. Després, la 
poda es traslladarà a l’avin·
guda Pi i Margall. Els treballs 
s’allargaran aproximadament 
dos mesos i s’aprofitaran per 
fer el manteniment de tot 
l’arbrat de la via pública del 
municipi i d’alguns equipa·
ments. Actualment hi ha uns  
1.800 arbres a la via pública 
de la vila, i les tasques de 
poda anual afecten aproxi·
madament el 75% de l’ar·
brat. A banda dels arbres que 
hi ha a la via pública, també 
es farà la poda de l’arbrat de 
l’escola Montbui i l’escola El 
Farell, així com també de les 
dues escoles bressol munici·
pals. 

Mollet promou el 
reciclatge d’arbres 
i plantes de Nadal
Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet posa 
a disposició de la ciutadania, 
a partir d’aquest dilluns i 
fins divendres, el telèfon 
93 563 51 61 per comunicar 
que es volen reciclar arbres 
o plantes de Nadal que han 
tingut a casa durant les 
festes. Els arbres i plantes 
que es recullin es reciclaran 
o replantaran, reincorpo·
rant·los de nou al cicle de la 
natura.

Ja s’han atrapat 24 exemplars amb les cinc gàbies col·locades en zones on no es pot caçar
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La tomba de Benet XVI ja està oberta al
públic a la cripta de la basílica de Sant Pere
La tomba del papa emèrit Benet XVI, que va morir el passat 31 de desembre als 95 anys, podrà
ser visitada a la cripta de la basílica de Sant Pere, al Vaticà. Es pot visitar des d'aquest
diumenge al matí, quan la basílica ha obert les portes al públic per primer cop des de la mort de
Benet XVI i l'enterrament oficiat pel papa Francesc.  A les 9:00 hores local s'ha obert la cripta, on
reposen gairebé tots els papes situats sota el terra de la basílica, i han començat a entrar els
visitants. Inicialment, la majoria han estat cures, monges i fidels en els primers minuts després
de l'obertura.

Alguns dels visitants s'han parat a resar davant de la senzilla tomba de Benet XVI, que encara
no compta amb un retrat del pontífex, com és habitual en les tombes de tots els papes
enterrats sota la basílica, però que està adornada amb flors. Les restes del protagonista d'una
històrica renúncia al pontificat el 2013, reposen, pel seu exprés desig, en la qual fins al 2011 va
ser tomba del seu predecessor, Joan Pau II, i, com mana la tradició, ho fan en un fèretre triple: un
en fusta de xiprer, introduït en un segon de zinc i segellament i revestit tot en un tercer en om
envernissat.

La tomba del papa emèrit Benet XVI / EUROPA PRESS

El cos de Benet XVI va ser exposat durant tres dies en una capella ardent en la basílica vaticana
per la qual van passar gairebé 200.000 fidels i després de la qual va ser introduït en la primera
caixa, revestida en el seu interior de vellut carmesí. Vestia els paraments pontificis, com la túnica
o el mantell vermell (color del dol papal), encara que sense el pal·li, símbol de jurisdicció
pontifícia, ja que va renunciar, mentre que el seu rostre va ser cobert per un mocador de seda
blanca i a les seves mans es va deixar un rosari. A l'interior del taüt també van ser col·locades
les monedes encunyades durant el seu pontificat, el pergamí amb una breu relació dels 8 vuit
anys de papat i els pal·lis que va lluir com a arquebisbe de Munic i Roma.

El dijous el Vaticà es va acomiadar definitivament del papa emèrit Benet XVI en un funeral que
va durar gairebé una hora i mitja. A coll dels dotze anomenats "sediaris vaticans", el fèretre
amb les restes mortals de Benet XVI va arribar a l'atri de la plaça de Sant Pere des de l'interior
de la basílica, on havia estat instal·lada la capella ardent, al voltant de les 9:00 hores.
L'enterrament el va presidir, en el que va ser gairebé una circumstància inèdita en la història de
l'Església catòlica, el funeral del seu predecessor, que va oficiar el degà del col·legi cardenalici,
l'italià Giovani Battista Re, i van concelebrar 130 cardenals, 400 bisbes i 4.000
sacerdots. L'homilia de Francesc, obligat a llegir-la assegut a causa del problema de genoll que
té, va començar amb les paraules "Pare, a les teves mans encomano el meu esperit", que són
les últimes que Jesús va pronunciar a la creu segons l'Evangeli. 

https://www.elnacional.cat/ca/internacional/tomba-benet-xvi-oberta-public-cripta-basilica-sant-pere_947670_102.html
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El papa Francesc reivindica la 
“saviesa, delicadesa i entrega” 
de Benet XVI en el seu funeral
El pontífex emèrit, mort als 95 anys, va ser enterrat a la tomba 
que va pertànyer al seu admirat Joan Pau II en un fèretre triple
El papa emèrit Benet XVI va 
ser acomiadat ahir en una 
cerimònia en la plaça de 
Sant Pere del Vaticà davant 
d’unes 50.000 persones.

Ciutat del Vaticà 
EFE

El papa Francesc va destacar la 

“saviesa, delicadesa i entrega” 

que Benet XVI “va saber escam-

par al llarg dels anys” en l’homi-

lia de la missa funeral pel pontí-

fex emèrit que va celebrar ahir 

davant desenes de milers de fi-

dels en la plaça de Sant Pere del 

Vaticà. En el que va ser gairebé 
una circumstància inèdita en la 
història de l’Església catòlica, el 
pontífex argentí va presidir el fu-

neral del seu predecessor, mort el 

passat 31 de desembre als 95 an-

ys una dècada després de la seva 
històrica renúncia al pontificat, i 
que va ser oficiat pel degà del 
col·legi cardenalici, l’italià Giovani 
Battista Re. Les exèquies del papa 
alemany, concelebrades per 130 

cardenals, 400 bisbes i 4.000 sa-

cerdots, van ser molt similars als 

dels anteriors pontífexs, encara 
que amb algunes diferències en 

no ser Benet XVI papa “regnant”, 

com que en el Vaticà no es va de-

clarar dia de dol i tot va romandre 

obert.
L’homilia de Francesc, que 

va llegir assegut a causa dels 

seus problemes de genoll, va co-

mençar amb les paraules “Pare, 

a les teves mans encomano el 

meu esperit”, que són les últimes 
que el Senyor va pronunciar en la 

creu segons l’Evangeli. “També 
nosaltres, aferrats a les últimes 
paraules del Senyor i al testimo-

niatge que va marcar la seva vida, 

volem, com a comunitat eclesial, 

seguir les seves petjades i confiar 
al nostre germà a les mans del Pa-

re: que aquestes mans de mise-

ricòrdia trobin el seu llum encès 

amb l’oli de l’Evangeli, que ell va 

escampar i va testimoniar durant 
la seva vida”, va dir. Les restes 
mortals de Benet XVI, que repo-

saran en la que fins a 2011 va ser 

FOTO: Massimo Percossi (EFE) / El Papa Francesc, just abans de començar el funeral per Benet XVI

tomba del seu admirat Joan Pau 

II, van ser col·locades al centre de 

l’atri de la plaça vaticana, després 
d’una processó des de l’interior 

de la basílica i després que aquest 
dimecres, al tancament d’una ca-

pella ardent que han visitat gai-

rebé 200.000 persones, fossin in-

troduïts en un fèretre triple, com 

mana la tradició: un en fusta de xi-

prer, introduït en un segon de zinc 

i revestit tot en un tercer en om 
envernissat. A l’interior del taüt 
també es van introduir les mo-

nedes encunyades durant el seu 

pontificat, el pergamí amb una 

breu relació dels 8 vuit anys del 

seu pontificat i els pal·lis que va 
lluir com a arquebisbe de Munic i 

Roma. Ja a la cambra subterrània, 
va ser segellat, amb una creu, el 

seu escut papal i una placa en me-

tall que indicava la identitat del 
cos que conté: “Corpus Benedicti 

XVI P.M” (Cos Benet XVI Pontífex 
Màxim, en llatí). El ritu va estar 
reservat a poques persones,  com 

l’arquebisbe Georg Gänswein, el 
seu secretari personal, o les lai-

ques consagrades que el van as-

sistir en els seus anys de vida des-

prés de la seva renúncia.
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FOTO: M. Percossi (EFE) / El Cardenal Re va oficiar la missa al Vaticà FOTO: M.P. (EFE) / La reina emèrita d’Espanya, ahir al funeral al Vaticà

La litúrgia del funeral de Be-

net XVI que es va celebrar 

ahir al Vaticà va comptar amb 
l’acompanyament solemne 

de la música d’orgue, a les 

mans del català Josep Solé 
Coll, que és l’organista titular 
de la basílica de Sant Pere del 

Vaticà des del 2018. Nascut a 
Sabadell fa 48 anys, es va for-

mar en orgue i improvisació 

organística al Pontifici Institut 
de Música Sacra. Entre altres 
peces, va tocar el Rèquiem de 

Giovanni Pierluigi da Palestri-
na, i dues composicions de Jo-

hann Sebastian Bach.

L’organista que 

va acompanyar   

el funeral és el 

músic català 

Josep Solé Coll
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TARRAGONA

Roger Freixa

Estris de camp, carros i carruat·
ges. Jordi Rovira, tarragoní amb 
residència a Torredembarra, ha 
fet créixer al llarg de la seva vida 
una col·lecció de material dels 
segles XIX i XX. Orgullós de la 
inversió feta, ara vol compartir 
amb tothom qui vulgui la seva 
afició, motiu pel qual prepara 
una exposició privada i gratuï·
ta al polígon Francolí. Tal com 
preveu, el pròxim abril la tindria 
preparada. En un futur, espera 
anar un pas més enllà i que la col·
lecció es pugui visitar a un espai 
museístic a la ciutat.

«Ja fa molt de temps que tinc 
aquesta idea. He anat adquirint 
peces durant molts anys. En 
aquest moment, estic col·locant 
les eines relacionades amb el 
tema vinícola», comenta Rovi·
ra, qui ofereix la possibilitat a 
particulars, escoles i instituts a 
visitar la mostra, que ocuparà 
dues naus del polígon tan bon 
punt estigui enllestida. «Podrà 
ser d’utilitat per a tothom qui 
demani venir. Estic il·lusionat», 
apunta el propietari d’una de les 
col·leccions privades de carruat·
ges més grans de l’Estat. 

Rovira, qui es defineix com un 
«nostàlgic», es va criar al camp i 
va treballar com a comercial du·
rant la seva vida. Ara, ja jubilat, 
dedica part del seu temps a la 
seva afició, la qual li permet «re·
cuperar el passat». Alguns car·
ruatges de la seva propietat, de 

diferents èpoques i destinacions, 
estan vinculats al món cinema·
togràfic, com el de la pel·lícula La 
febre d’or o una rèplica autèntica 
de l’aranya americana que duia 
l’actor Clark Gable a Allò que el 
vent s’endugué, de 1939. Rovira 
també destaca un carro de tragi·
ners «molt maco» i un altre amb 
72 capses de cartó de Chartreuse 
antigues, encara amb l’embalat·
ge. Una de les principals temà·
tiques de la col·lecció és el vi, el 
qual es veu representat en dife·
rents estris de camp i en carros 
per transportar botes.

Dificultats en la difusió
Al llarg dels anys, Rovira ha po·
gut ensenyar part del seu ma·
terial en diverses exposicions 
organitzades conjuntament amb 
entitats. Ell mateix posa l’exem·
ple de la duta a terme amb el Port 
de Tarragona al Refugi 1 del Moll 
de Costa. «Tanmateix, em va fal·
tar lloc per exposar·ho tot», as·
senyala. En total, calcula que van 
passar unes 26.000 persones per 
l’espai habilitat.

No obstant això, Rovira la·
menta la falta d’interès avui dia 
per la temàtica. «Els carros i els 
carruatges els he comprat i els 
he restaurat. He invertit molts 
diners i ningú ha donat suport. 
Espero que amb el temps s’enceti 
un nou cicle en el qual es valorin 
més aquests aspectes culturals 
i patrimonials», indica el veí de 
Torredembarra. En aquest sentit, 

profunditza una mica més i con·
sidera que les administracions 
públiques no han influït per ge·
nerar interès. «Si els que manen 
indueixen a la canalla a entrar 
en el món de la cultura, la soci·
etat acompanya. Si no, s’acaben 
perdent moltes coses», opina 
Rovira.

En qualsevol cas, no perd 
l’esperança de museïtzar la col·
lecció i, d’aquesta manera, que 
serveixi per conèixer millor el 
passat. «L’esperit no el perdo», 
expressa el també propietari de 
la Casa Museu Can Joanet de 
Torredembarra. Pel que fa a Tar·
ragona, afirma haver conversat 
amb l’Ajuntament diverses ve·
gades durant la darrera dècada 
per tal de poder crear un espai 
on mostrar les seves peces. L’any 
2020, per exemple, conjunta·

ment amb el Gremi de Pagesos, 
va traslladar la proposta de con·
vertir el pàrquing Jaume I en un 
museu dedicat al món de la page·
sia a la ciutat i al carruatge.

Alhora, la passió de Rovira 
pels carros antics l’ha portat a 
col·laborar en activitats vincu·
lades al món agrari i en algunes 
edicions dels Tres Tombs de Tar·

ragona, un esdeveniment que li 
ha permès lluir diversos carruat·
ges, com un d’origen francès que 
estava destrossat i el va restaurar 
per a l’edició de 2018.

Rovira preveu tenir 
muntada la mostra 
al polígon Francolí el 
pròxim mes d’abril 

GERARD MARTÍ
CULTURA

«Espero que la 
meva col·lecció 
de carruatges i 
carros sigui a un 
museu algun dia»
Jordi Rovira prepara una exposició privada i 

gratuïta per mostrar peces dels segles XIX i XX

Jordi Rovira mostra un carro inèdit amb 72 capses de cartó antigues de Chartreuse, encara amb l’embalatge.

Una gran part de les peces de la col·lecció són de temàtica vinícola.

GERARD MARTÍ

«He invertit molts diners 
i ningú ha donat suport 
a aquest àmbit cultural i 
patrimonial»

Redacció

La Catedral metropolitana de 
Tarragona es va omplir dissabte 
de fidels que es van congregar 
per celebrar la missa funeral del 
Papa emèrit, Benet XVI, presidi·
da per l’arquebisbe de Tarrago·
na, Joan Planellas. En l’homilia, 
Planellas va afirmar que la vida 

de Joseph Ratzinger «ha estat 
una presència brillant i, alhora, 
humil i discreta, enmig d’una 
Església que ha estimat apas·
sionadament». En aquest con·
text, va recordar les paraules del 
Pontífex durant la seva primera 
intervenció a la plaça de Sant 
Pere del Vaticà, on va expressar 

que era un simple treballador de 
la vinya del Senyor. Precisament, 
segons l’arquebisbe, la humilitat 
era una de les característiques de 
Benet XVI. «Era humil, intros·
pectiu i treballador, no exempt 
d’un subtil sentit de l’humor», va 
recordar.  Així mateix, va desta·
car la seva «autenticitat». «No va 

enganyar ningú quan va renun·
ciar, reconeixent que li faltaven 
les forces per governar l’Església, 
entre altres coses, per encarar 
adequadament els mateixos es·
càndols d’abusos i de pederàstia 
que ell mateix havia començat a 
afrontar quan era prefecte de la 
doctrina de la fe», va apuntar.

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

L’arquebisbe també va remarcar l’autenticitat del Pontífex.

Planellas destaca la humilitat de Benet 
XVI en la missa funeral a la Catedral

RELIGIÓ

L’arquebisbe de Tarragona va presidir dissabte l’homilia en record de la vida del Papa emèrit
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Jaime Arriagada Hernández, 
primer nadó nascut al Ripollès

Fill de Brooke i Jaime, va néixer el 5 de gener al matí a l’Hospital de Campdevànol
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La família de Ribes de Freser amb el nadó, Jaime Arriagada, nascut el passat dijous a Campdevànol

Prop de 150 persones assisteixen a la missa  
en record de Benet XVI a la catedral de Vic

Vic La catedral de Sant Pere de Vic va acollir dissabte al matí 
una missa en record del papa emèrit Joseph Ratzinger (Benet 
XVI), mort el passat 31 de desembre. Hi van assistir unes 150 
persones que van sentir les paraules del bisbe de Vic, Romà 
Casanova, mostrant gratitud per l’obra del pontífex del qual 
va repassar la trajectòria. A la missa també hi van participar 
una vintena de mossens de la diòcesi i religioses de diferents 
congregacions. Casanova va tancar l’ofici amb les paraules 
que el papa Francesc va dir durant el funeral de Benet XVI al 
Vaticà: “Tots ens unim amb un sol cor i una ànima, per donar 
gràcies a Déu pel do d’aquest fidel servidor de l’Evangeli i 
de l’Església”. Durant tot dissabte es van fer cerimònies en 
record de Benet VI a les diferents diòcesis catalanes. La més 
matinera va ser la ser la de Vic. Nascut a Alemanya el 1927, 
va ser escollit papa el 2005, després de la mort de Joan Pau 
II. Vuit anys després, el 2013, va abdicar, la qual cosa va com-
portar un nou procés d’elecció papal i la convivència de dos 
pontífexs, Francesc i l’emèrit Benet XVI.
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Evacuen un ciclista accidentat a les Llosses

Les Llosses/Sora Els Bombers van rescatar dijous al migdia un ciclista que 
havia patit un accident entre les Llosses i Sora i presentava una possible 
factura de fèmur. El van evacuar amb helicòpter fins a l’Hospital de Vic. 
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Campdevànol/Ribes de F.

EL 9 NOU

Es va fer esperar fins la vigí-
lia de Reis, però el passat 
dijous finalment va néixer el 
primer nadó de l’any a l’Hos-
pital de Campdevànol. És Jai-
me Arriagada Hernández, fill 
de Brooke Hernández i Jaime 
Arriagada, una parella que 
viu a Ribes i ja té una altra 
filla, l’Agustina, de 13 anys.

El nadó, en el moment de 
néixer, pesava 3,460 quilos 
i feia 49 centímetres de 
llargada. La mare es trobava 
perfectament, després del 
part, segons explicaven des 
de l’hospital.

Van haver de passar cinc 
dies del 2023 per veure 
néixer el primer nadó a 
l’Hospital de Campdevànol. 
A l’Hospital Universitari de 
Vic, en canvi, el primer nai-
xement va arribar el primer 
dia de l’any al migdia i va ser 
Amin Chaouch El Idrissi, de 
Manlleu.

En els últims deu anys 

s’ha detectat un important 
descens de la natalitat a 
Catalunya i Osona i el Ripo-
llès no en són cap excepció. 
El descens a Osona, des del 

2012, ha estat del 25,5%, pas-
sant dels 1.437 naixements 
d’aquell any als 1.295 del 
2021. Al Ripollès, la davalla-
da encara va ser més alta, del 

28,9%. Dels 97 nadons que 
l’Idescat té registrats al Ripo-
llès l’any 2012, s’ha passat 
als 69 que consten nascuts 
durant l’any 2021.

Es tornen a avariar 
les barreres del pas  
a nivell de Ripoll

Ripoll Les barreres del pas a 
nivell del passeig Ragull de 
Ripoll es van tornar a avariar i 
van quedar abaixades, durant 
unes dues hores, aquest diu-
menge a la tarda. Això va 
obligar a tallar la circulació de 
vehicles i vianants d’una ban-
da a l’altra de la via. Hi ha dos 
precedents els passats 16 d’oc-
tubre i 6 de novembre. Des-
prés de resoldre el segon cas, 
des d’Adif asseguraven que  
no havia de tornar-se a repe-
tir. Ripoll reclama un taller 
amb operaris fixos a l’estació 
que acceleraria la resolució 
d’aquestes incidències. 

Concentració 
contra els 
feminicidis, a Vic

Vic La coordinadora de grups 
feministes Juntes Som Revo-
lució i la plataforma Càrnies 
en Lluita han organitzat una 
concentració i una rua contra 
els feminicidis a Vic. L’acte 
es farà aquest dimarts, 10 de 
gener, a les 12 del migdia. 
Arrencarà als jutjats i seguirà 
per la rambla de l’Hospital 
fins a la plaça Major, per aca-
bar davant de l’ajuntament.

Llencen al riu part de la capçana del passeig de la Farga 
Ripoll Part de la capçana central del passeig de la Farga Catalana ha estat 
arrencada i llançada a la riba del riu Freser al seu pas per Ripoll durant 
aquestes festes nadalenques. Les peces estan al voral del riu. J.R.
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El primer diumenge comercial de 
rebaixes es veu deslluït per la pluja
“Les botigues estaven 
més buides que dissabte”
La pluja va deslluir ahir 
a Lleida la jornada de 
comerços oberts en el 
primer diumenge comercial 
per les rebaixes d’hivern.

Lleida
CARLA SALAZAR

Els comerços lleidatans espera-

ven una gran afluència de pú-

blic pel diumenge de comerços 

oberts, però malgrat “l’optimis-

me” dels botiguers després d’un 
bon tret de sortida el dissabte, 
les condicions meteorològiques 

van fer que molts compradors 

es quedessin a casa. La presiden-

ta de l’Eix Comercial de Lleida, 

Montse Eritja, va lamentar que 

“els carrers estaven buits”, mal-

grat que fos un dia fort en trac-

tar-se del primer cap de setmana 

de rebaixes. Eritja va assenyalar 

que “en termes generals, les bo-

tigues han estat més buides que 
dissabte” i va considerar que “si 

no hagués plogut, la jornada hau-

ria anat molt millor”, de la ma-

teixa manera que a les botigues 
de la Zona Alta, on van apuntar 

que “amb les rebaixes no desapa-

reix el nostre tret principal: l’aten-

ció personalitzada” per animar 

l’afluència de clients. Tot i amb 
la davallada de compradors, la 

presidenta de l’Eix Comercial de 

Lleida va explicar que “ha sortit la 
gent que ja tenia ficada al cap una 
compra que planejava anar a bus-

car avui”. D’aquesta manera, al-

guns lleidatans, amb paraigua en 

mà, van aprofitar l’obertura en un 
dia amb poca afluència quan no 
hi havia llargues cues, a diferèn-

cia de dissabte, que van acumular 

fins a una hora d’espera. FOTO: Núria García / L’Eix Comercial de Lleida amb poca afluència de clients el primer diumenge de rebaixes

FOTO: Bisbat de Lleida / Un moment de la missa en sufragi del papa emèrit Benet XVI celebrada a la Catedral

El bisbe de Lleida, Salvador Gi-

ménez, va presidir dissabte al 
matí la missa en sufragi del papa 
emèrit Benet XVI a la Catedral de 
Lleida, on es va reunir una bo-

na representació dels sacerdots, 

membres de vida consagrada i 

representants de les parròquies i 

moviments cristians de la diòcesi. 
En la seva homilia, el bisbe Salva-

dor va demanar el consell donat 

pel mateix Benet XVI en el seu 
testament espiritual, on va dema-

nar “mantenir-se ferms en la fe”.

El prelat va destacar la darre-

ra frase de Benet XVI abans de 
morir: “Jesús, t’estimo”. Donant 
una mostra de senzillesa d’algú 
que, davant el moment de deixar 

la vida terrenal, “s’expressa amb 

el mateix llenguatge planer que 

ho podria fer  qualsevol de no-

saltres, tot i haver estat un home 
savi i intel·lectualment, un gran 

pastor”. A més, a l’Eucaristia a la 
Catedral de Lleida es van llegir les 

mateixes lectures que en el fune-

ral del dia 5 a Sant Pere del Vaticà.

La Catedral de Lleida acull 
una missa en sufragi del
difunt papa emèrit Benet XVI

Protecció Civil va alertar que a 

partir de la matinada d’avui di-
lluns es preveu fort vent a tota 

la zona litoral i prelitoral de Ta-

rragona, al litoral de Barcelona, 
a les comarques centrals i al Pi-

rineu. De fet, el Servei Meteo-

rològic de Catalunya preveu que 

les ratxes de vent poden superar 

els 72 quilòmetres per hora. Per 
això demana molta precaució 

en la mobilitat i en les activitats 
a l’aire lliure que es realitzin en 

aquestes zones i ha posat en 
prealerta el pla Ventcat.

El Servei Meteorològic de Ca-

talunya, Meteocat, va emetre 

ahir, per part seva, un avís de 
situació de perill per vent entre 

la una de la matinada d’ahir diu-

menge  avui dilluns i el dimarts.

El vent bufarà de component 

oest i, al Pirineu, el llindar d’avís 
és probable que se superi sobre-

tot en cotes altes. Les comar-

ques més afectades seran les de 
Tarragona i Barcelona central, 
centre de Catalunya, el Pirineu 

de Lleida i també part del Piri-
neu de Girona, segons van apun-

tar fonts del Meteocat.

D’aquesta manera, queden 

fora de l’avís pràcticament totes 
les comarques de Lleida, excep-

te les de la Vall d’Aran, Alta Ri-
bagorça, Pallars Sobirà, Alt Ur-

gell i el Solsonès i les de Girona, 
excepte el Ripollès i la Cerdanya.

Es recomana tancar bé portes 
i finestres, no deixar testos ni al-
tres objectes a les façanes i te-

rrasses, anar amb compte amb 

el mobiliari urbà i tot allò que el 

vent pugui fer caure i  no anar 

als parcs ni a les zones boscoses.

Protecció Civil alerta de 
la previsió de fort vent 
a partir de la matinada 
al Pirineu i al Solsonès

Les ratxes de 
vent poden 

superar 
els 72 km/h
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Els deures del Vaticà amb Catalunya: quatre
bisbes pendents de nomenar
El Vaticà té pendent nomenar a quatre bisbes a Catalunya per cobrir les vacants dels bisbats
de Girona i Tortosa, la d'un auxiliar per a Barcelona després de la mort del bisbe Antoni
Vadell i per al bisbat de Sant Feliu, el titular del qual ja ha arribat a l'edat de jubilació. Fonts
eclesiàstiques han explicat a EFE que els nomenaments més urgents són els de Girona i el de
l'auxiliar de l'Arquebisbat de Barcelona i han confiat que el Vaticà segueixi les instruccions del
papa per nomenar a persones "arrelades i compromeses" amb Catalunya. Les mateixes fonts
han assenyalat que el president de la Conferència Episcopal Espanyola i Arquebisbe de
Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, que a més és membre de la Congregació dels
Bisbes, podria aprofitar la seva estada aquests dies a Roma, on el dijous va assistir-hi al funeral
del papa emèrit Benet XVI, per desencallar alguns d'aquests nomenaments pendents.

 La diòcesi de Girona és la que fa més temps que està sense bisbe titular, després que el 31 de
març de l'any passat va morir Francesc Pardo, mentre que el bisbe auxiliar de Barcelona Antoni
Vadell va morir a causa d'un càncer de pàncrees el 12 de febrer, amb tan sols 49 anys, i tampoc
ha tingut encara relleu. Les múltiples tasques i càrrecs que exerceix l'arquebisbe Omella, que
compta amb altres dos bisbes auxiliars, Sergi Gros i Javier Vilanova, fan necessari que compti
aviat amb l'ajuda del tercer bisbe auxiliar, segons les mateixes fonts.

 També està vacant la plaça de bisbe de Tortosa, que s'ha quedat sense titular després que
Enric Benavent fos nomenat i prengués possessió com a nou Arquebisbe de València el
passat 10 de desembre. No obstant això, aquesta substitució no sembla imminent ja que el
passat 12 de desembre va ser nomenat administrador diocesà de Tortosa el sacerdot José Luis
Arín. La Congregació dels Bisbes també haurà de decidir quan i per qui substitueix a l'actual
bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, que el passat 23 d'octubre ja va presentar al
Papa la seva preceptiva renúncia al càrrec en complir l'edat de jubilació als 75 anys, encara que
és potestat del Pontífex acceptar la renúncia o prorrogar-li en el càrrec.

 A aquestes vacants i substitucions pendents se sumarà aquest any que l'actual bisbe de Lleida,
Salvador Giménez, també farà 75 anys i haurà de presentar la seva renúncia, encara que
probablement seguirà en el càrrec un temps més.

No està previst rellevar Omella

Qui ja ha complert 77 anys és el cardenal Omella, però per les seves responsabilitats com a
president de la Conferència Episcopal Espanyola i els seus càrrecs al Vaticà, on se'l considera
un home proper al papa Francesc, no està previst rellevar-lo.

Ball de noms

Aquesta situació d'interinitat en tres bisbats catalans ha disparat les travesses amb els possibles
noms per ser nous bisbes, com el de l'actual rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, el teòleg
i biblista Armand Puig; el teòleg, bibliotecari i rector de la basílica de la Sagrada Família, Josep
María Turull; o el vicari judicial de l'Arquebisbat de Barcelona, Santiago Bueno. També sonen

https://www.elnacional.cat/ca/societat/deures-vatica-catalunya-quatre-bisbes-pendents-nomenar_947700_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/efemerides/mor-adria-utrecht-bisbe-tortosa-pontifex-roma_883542_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/omella-lloa-benet-xvi-missa-funeral-sagrada-familia-gran-mestre_947562_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/50000-fidels-acomiaden-papa-benet-xvi-placa-sant-pere_946482_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/mor-bisbe-girona-francesc-pardo-75-anys_735204_102.html


com futuribles bisbes el que anés sotssecretari de la Conferència Episcopal Tarragonina Norbert
Miracle, o alguns sacerdots de congregacions religioses, com el carmelita Agustí Borrell, i no es
descarta que els auxiliars de Barcelona, Gros i Vilanova, poden assumir alguna diòcesi.

Els feligresos demanen més participació

Fonts d'un col·lectiu de feligresos progressistes consultats per EFE han lamentat que els
processos d'elecció de bisbes es basin en el "secretisme i l'opacitat" i han reclamat tornar als
orígens de l'Església, quan eren les comunitats qui decidien els qui havien de ser els seus
pastors. També temen que el retard en el nomenament dels nous bisbes es degui a les
pressions per "col·locar a bisbes de la tradició toledana i no de la tarragonina" i han recordat que
"nomenar bisbes que no estiguin arrelats a Catalunya contradiu els missatges del papa
Francesc que els bisbes han de ser i estar compromesos amb la seva terra". Un portaveu d'una
comunitat de fidels de base ha afegit que "causa tristesa i preocupació que els feligresos es
vegin allunyats de la decisió del nomenament dels seus bisbes, més encara en una època
en què hi ha una crisi de credibilitat brutal de l'Església". 
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José Luis Arín va ser nomenat al desembre administrador diocesà 
de Tortosa a l’espera del nou bisbe. FOTO: JOAN REVILLAS

PABLO NIEVA 
BARCELONA 

El Vaticà ha de cobrir 
vacants als bisbats de 
Tortosa, Girona, Barcelona i 
Sant Feliu 

El Vaticà té pendent nomenar a 
quatre bisbes a Catalunya per 
cobrir les vacants dels bisbats 
de Girona i Tortosa, la d’un au-
xiliar per a Barcelona després 
de la mort del bisbe Antoni Va-
dell i per al bisbat de Sant Fe-
liu, el titular del qual ja ha ar-
ribat a l’edat de jubilació. Fonts 
eclesiàstiques han explicat que 
els nomenaments més urgents 
són els dos primers i han confi-
at que el Vaticà segueixi les ins-
truccions del papa per nomenar 
a persones «arrelades i compro-
meses» amb Catalunya. 

Les mateixes fonts han asse-
nyalat que el president de la 
Conferència Episcopal Espanyo-
la i arquebisbe de Barcelona, el 
cardenal Juan José Omella, 
membre de la Congregació dels 
Bisbes, podria aprofitar la seva 
estada aquests dies a Roma, pel fu-
neral del papa emèrit Benet XVI, 
per desencallar alguns d’aquests 
nomenaments. 

Tortosa, sense titular 
La diòcesi de Girona és la que 
fa més temps que està sense 

bisbe titular, després que el 31 
de març de l’any passat va mo-
rir Francesc Pardo, mentre que 
el bisbe auxiliar de Barcelona 
Antoni Vadell va morir a causa 
d’un càncer de pàncrees el 12 de 
febrer, amb tan sols 49 anys, i 
tampoc ha tingut encara relleu. 

Les múltiples tasques i càrrecs 
que exerceix l’arquebisbe Omella, 
que compta amb altres dos bis-
bes auxiliars, Sergi Gros i Javi-
er Vilanova, fan necessari que 
compti aviat amb l’ajuda del ter-
cer bisbe auxiliar, segons les ma-
teixes fonts. 

També està vacant la plaça de 
bisbe de Tortosa, que s’ha que-
dat sense titular després que En-
ric Benavent fos nomenat i pren-
gués possessió com a nou arque-
bisbe de València el 10 de 
desembre. Aquesta substitució, 
però, no sembla imminent, ja 
que el 12 de desembre va ser 
nomenat administrador diocesà 
de Tortosa el sacerdot José Luis 
Arín. 

La Congregació dels Bisbes 
també haurà de decidir quan i 
per qui substitueix a l’actual bis-
be de Sant Feliu de Llobregat, 
Agustí Cortés, que el passat 23 
d’octubre ja va presentar al Pa-
pa la seva preceptiva renúncia 
al càrrec en complir l’edat de ju-
bilació als 75 anys, encara que 
és potestat del Pontífex acceptar 
la renúncia o prorrogar-li en el 
càrrec.

El bisbe de 
Tortosa, pendent 
de nomenament

Religió

J. M. CAMARERO / J. V. MUÑOZ 
MADRID / CIUDAD REAL 

Tres nuevos casos provocaron 
consternación ayer, justo el día 
que finalizaban las fiestas de Navi-
dad: los de dos mujeres que falle-
cieron a manos de sus respectivas 
parejas en las localidades de Piedra-
buena (Ciudad Real) y El Puerto 
de Santa María (Cádiz). En am-
bos casos, los autores han sido de-
tenidos y todo apunta a que se 
trata de dos nuevos homicidios 
por violencia de género. A ello se 
suma la detención de un joven se-
negalés de 30 años en Roquetas 
de Mar (Almería), quien ha reco-
nocido haber estrangulado a una 
mujer rumana de 44 años de 
edad después de mantener rela-
ciones sexuales. 

 La primera de las dos víctimas 
fue Belén, una joven de 24 años, 
quien fallecía apuñalada por su 
pareja a las tres y media de la ma-
drugada. Fue el propio el marido 
de la víctima, Eduardo, de 30 
años, y con una hija de tan solo 
tres años en común, quien telefo-
neó a la Benemérita para contarlo.  

Pocas horas después se repetía 
el patrón, esta vez en El Puerto de 
Santa María, donde los agentes 
de la Policía Nacional arrestaron 
a un hombre de 40 años de edad 
como presunto responsable de la 
muerte de una mujer de 46, cuyo 
cuerpo fue localizado en el inte-
rior de una vivienda con heridas 
de bala.  

El repunte de feminicidios llega 
después de un fin de año trágico, 
ya que solo en diciembre al me-
nos diez mujeres fueron asesina-
das por sus parejas o exparejas, 
convirtiendo ese mes en el más 
trágico de todo 2022, año que se 
saldó con casi medio centenar de 
fallecimientos por violencia ma-
chista. Las alarmas comenzaron a 
sonar en seno del Gobierno en 
plena Navidad, lo que llevó el Eje-
cutivo a convocar para antes de 
Nochevieja la reunión del comité 
de crisis en el que participan los 
ministerios de Igualdad, Justicia 
e Interior, así como los responsa-
bles en materia de violencia de 
género de las comunidades autó-
nomas.  

Ante la sangría de mujeres ase-
sinadas, la ministra de Igualdad, 
Irene Montero, abogó ayer en las 
redes sociales por «revisar cada 

posibilidad de mejora y de coor-
dinación». Y, al mismo tiempo, in-
sistió en que «no acabaremos con 
la violencia machista si no acaba-
mos con el machismo: educación, 
prevención y feminismo hasta que 
no haya ni una menos». 

Datos terribles 
Según datos de la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de 
Género y como avanzábamos 
ayer, solo dos de cada diez asesi-
nadas por la violencia machista 
en Tarragona en los últimos años 
habían denunciado al agresor.  

Es el balance de dos décadas de 
esta lacra en la provincia, que ha 
dejado 31 crímenes, el primero de 
los cuales arrancó de forma trági-
ca con la doctora Gloria Sanz, que 
murió en enero de 2003. A partir de 
ahí comenzó una larga lista negra, 
con nombres como Mariló (48 
años), en Reus; Melody (15) en 
Mas de Barberans; Antonia (88), 
en Maspujols; Liz Paola (15), en 
Salou; Carmen (43), en Mont-
blanc; Elena María. (51), en Roda 
de Berà; Concepción(70), en Sant 
Carles de la Ràpita; o Lucina (50), 
en Amposta.

El subdelegado José Pacheco y el jefe de la unidad de violencia de 
género en Cádiz, Manuel Barranco, ayer en rueda de prensa. FOTO: EFE

Tres mujeres asesinadas 
agravan una Navidad negra

Violencia de género

La violencia machista se ha agravado de forma considerable en un 
inicio de año trágico, que mantiene la secuencia de finales de 2022

El caso de Almería 
Una terrible 
confesión 
Para cerrar un domingo negro, 
la Guardia Civil detenía en Ro-
quetas de Mar (Almería) a 
otro hombre tras haber confe-
sado que estranguló a una 
mujer después de haber man-
tenido relaciones sexuales 
con ella, informaron fuentes 
próximas a la investigación. 
En este caso, a diferencia de 
los casos de Piedrabuena y El 
Puerto de Santa María, la falle-
cida, rumana de 44 años, y el 
detenido, senegalés de 30, no 
eran pareja y se desconoce el 
momento que aconteció el 
suceso. 

El hombre tenía anteceden-
tes en VioGén ( Sistema de 
Seguimiento Integral de los 
Casos de Violencia de Géne-
ro). Los investigadores tratan 
de determinar ahora cuando 
pudo producirse el asesinato 
descrito por el detenido y al 
que se otorga credibilidad.

Espanya/Catalunya
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Maria Barbal i Carles 
Porta continuen entre 
els autors més venuts 
per les festes de Nadal
En no ficció en català lidera ‘Història 
de Lleida explicada a la canalla’
El període nadalenc que 
ha finalitzat és una de les 
èpoques amb més vendes 
de llibres, entre ells alguns 
d’autors lleidatans, que es 
mantenen a les llistes dels 
més venuts.

Lleida
REDACCIÓ

Una de les grans sensacions de 

la temporada és Història de Llei-

da explicada a la canalla (Viena 

Edicions), llibre escrit per Antoni 

Gelonch i il·lustrat per Andrea de 

Castro que fa un recorregut per la 

història mil·lenària de la ciutat a 

través de 40 textos i un centenar 

d’il·lustracions dirigits a infants a 

partir de 7 anys.
Un altre dels autors lleidatans 

que es manté des de fa setmanes 

en els llocs més alts és el perio-

dista, guionista i escriptor Carles 

Porta, que apareix a les llistes de 

la llibreria Caselles i de l’Abacus 

amb dos llibres: Crims: Llum a la 

foscor (Campana), en què relata 

deu històries reals, i La noia de 

Portbou (Campana), una investi-

gació de l’equip de Crims i el pro-

grama austríac Ungelöst, amb les 

periodistes Anna Punsí i Marta 

Freixanet i Ben Morak. També es 

manté des de fa força temps en-

tre els llibres més venuts, l’última 
novel·la de l’escriptora de Tremp 
maria Barbal, Al llac., que prota-

gonitza una nena de 12 anys, la 
Nora, i està ambientada als anys 
60 al pantà de Sant Antoni.

Pel que fa a l’àmbit, la novel·la 

més destacada d’aquestes dates 

és Esperando el diluvio, de l’es-

criptora Dolores Redondo, que se 

situa des de fa algunes setmanes 

en la primera posició de ficció, 
tant en castellà com en català. 
També s’estan venent força les 
obres guardonades amb el Pre-

mi Planeta 2022: la guanyadora 
Lejos de Luisiana, de l’escriptora 

Luz Gabas, i la finalista Cristina 
Campos amb Historia de muje-

res casadas. En ficció en català 
també destaquen El fabricant de 

records, de Martí Gironell o Les 

calces al sol, de Regina Rodríguez.

FOTO: Núria García / Carles Porta a Lleida amb ‘Crims: Llum a la foscor’

FOTO: Núria García / Acte de cloenda a la Capella del Peu del Romeu

La Capella del Peu del Romeu va 

tancar ahir l’exposició de Diora-

mes i Pessebres organitzada per 

l’Associació Ilerdenca de Pesse-

bristes. Entre el més d’un cen-

tenar de peces, els visitants han 

pogut gaudir d’una construcció 

monumental realitzada pel mes-

tre pessebrista Josep Figueras, 

d’una col·lecció de 44 diorames 

bíblics dels mestres pessebris-

tes Emili Tordera i Martha Pé-

rez, les terracotes de l’escultora 

i pessebrista Magdalena Ibars, 

traspassada l’any 2021 i el con-

junt de diorames de la recorda-

da Mestra Pessebrista Joaquima 

Barrufet. L’organització feia una 
valoració molt positiva de la res-

posta ciutadana, ja que s’hi han 

apropat a la Capella del Peu del 

Romeu més de 7.000 persones.

L’Agrupació Ilerdenca de 
Pessebristes clou l’exposició 
de pessebres i diorames

El Cercle de Belles Arts de Llei-

da començarà l’any expositiu 
amb la mostra PUNKfinament, 
a càrrec de l’artista Ivan Egea. 
Es tracta, segons explica l’autor, 

d’una mirada diferent a través 

d’obres que han estat creades 

durant el període de confina-

ment. D’aquesta manera “ins-

pirat en els compassos simples 

i les lletres rebels, dona vida a 

diversos personatges insolents 

que conviden a l’espectador a 

jugar amb l’obra i descobrir què 

s’amaga més enllà de les línies 

que la componen”. L’exposició, 
que estarà oberta al públic des 

de demà dimarts fins al 3 de fe-

brer, celebrarà un acte d’inau-

guració aquest dijous (19.00 ho-

res). L’horari de visita és els dies 
feiners de 18.00 a 20.00 hores a 
la seu de l’entitat al carrer Major, 
24 de la ciutat.

El Cercle de Belles Arts 
exposa l’art d’Ivan Egea a   
la mostra ‘PUNKfinament’
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n Navarcles tindrà quatre edificis 
municipals equipats amb plaques 
solars per a l’autoconsum energè-
tic. Són la pista coberta de l’escola 
Catalunya-Edifici Verd, el complex 
esportiu Tres Pins, l’auditori, i el 
mateix edifici consistorial. 

Abans de concretar els empla-
çaments, l’Ajuntament va dema-

nar assessorament a l’Agència Co-
marcal de l’Energia del Bages per 
determinar quins serien més ido-
nis, i va concloure que, per les se-
ves característiques i per la distàn-
cia que hi ha entre ells, aquests 
quatre edificis eren els que més s’hi 
esqueien. 

Al primer lloc on es començarà 
a intervenir és a la coberta de xapa 
de la pista de l’escola Catalunya, de 
la qual l’Ajuntament ja té el projec-
te. És un espai a l’aire lliure, de 
construcció relativament recent, i 
segons fonts municipals, apropia-
da des del punt de vista tècnic. En 
els propers mesos l’Ajuntament 

encarregarà els altres tres projec-
tes com a pas previ per demanar 
subvencions i poder-los executar. 

Amb aquestes instal·lacions el 
consistori calcula que es podrien 
cobrir les necessitats d’energia 
elèctrica en autoconsum dels sub-
ministraments de l’Ajuntament, i 
fer que un terç de tota l’energia 
consumida pels equipaments mu-
nicipals provingués de fonts reno-
vables. Entre els quatre, permetran 
un autoconsum de 353.000 
kWh/any, i es reduirà en 88,4 
tCO2/any les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle que emeten els 
edificis municipals.

Navarcles instal·larà plaques solars per 
a l’autoconsum en edificis municipals

REDACCIÓ. NAVARCLES

u Començarà per la pista 
coberta de l’escola Catalunya i 
continuarà amb l’ajuntament, 
el complex Tres Pins i l’auditori

Gonzàlez  
Cambray visitarà 
dimecres l’escola 
Pla del Puig de 
Sant Fruitós

REDACCIÓ. SANT FRUITÓS DE BAGES

n El conseller d’Educació, Josep 
Gonzàlez-Cambray, serà aquest di-
mecres a Sant Fruitós, en una visi-
ta institucional al nou edifici de l’es-
cola Pla del Puig, que es va posar en 
marxa el setembre passat. 

L’arribada del conseller és pre-
vista a 1/4 de 2 del migdia. Primer 
anirà a l’ajuntament, on serà rebut 
per l’alcaldessa, Àdria Mazcuñán, i 
pel regidor d’Ensenyament, Felip 
Echarri, i altres membres del con-
sistori. També hi serà present la de-
legada del Govern a la Catalunya 
Central, Montse Barniol, la direc-
tora dels Serveis Territorials d’Edu-
cació a la Catalunya central, Gem-
ma Boix, i la cap del Gabinet del 
conseller, Gemma Espanyol. 

A les 2 es traslladaran fins a l’es-
cola per trobar-se amb la directora, 
Marta Casas, i amb la resta de 
membres de l’equip directiu, amb 
qui compartiran un dinar junta-
ment amb les direccions de la res-
ta de centres educatius del poble. 

L’acte s’acabarà a 2/4 de 4 amb 
la descoberta d’una placa, i amb 
una xocolatada i una animació in-
fantil.

Alumnes entrant al nou edifici 

AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

n El Pessebre Vivent del Bages, al 
conjunt monumental de les Tor-
res de Fals, al municipi de Fono-
llosa, va posar ahir el punt final a 
la 44a edició. Més de 3.000 perso-
nes han passat aquestes festes pel 
bucòlic paratge en les onze funci-
ons que s’han realitzat des del 17 
de desembre passat. La d’ahir es 
va suspendre per la pluja. 

Ja sense restriccions per la co-
vid, l’històric espectacle ha reno-

vat el seu poder de convocatòria, 
que l’ha convertit en una de les ci-
tes històriques del calendari na-
dalenc, amb visitants d’arreu de 
Catalunya. 

Les més de vint escenes, està-
tiques i en moviment, que inte-
gren el muntatge han fet lluir com 
mai el conjunt monumental de les 
Torres de Fals. El muntatge va 
mantenir el format habitual amb 
quadres que alternen escenes de 
paisatge costumista amb les de 

caràcter essencialment bíblic, que 
fan possible prop de 300 persones 
vinculades al municipi. 

Durant una hora, els centenars 
de visitants que van passar pel 
pessebre van poder recórrer el bu-
còlic paratge bagenc enmig d’es-
cenes com l’Anunciació a la Ver-
ge, la Cova del naixement i l’Anun-
ci als pastors, i d’altres de caire 
més costumista, com la vida de 
poble, amb les rentadores i el mer-
cat. Els espectadors  van poder fer 
un viatge en el temps de dos mil 
anys per endinsar-se en escenes 
que narraven la història al voltant 
del naixement de l’infant Jesús. 

El viatge començava amb 
l’anunciació a la Verge i seguia 
amb el camí de Betlem fins a la 
Cova del naixement. Els visitants 
seguien en processó el camí que 
serpenteja fins a dalt l’església 
amb quadres a les parets escarpa-
des. Un cop a dalt, escenes com  
les dels mercaders i la presentació 
al temple tenen, en aquesta oca-
sió, l’al·licient afegit de poder-se 
representar davant la façana i el 
campanar de l’església de Sant Vi-
cenç acabats de rehabilitar, que 
llueixen il·luminats amb tota la 
seva esplendor, com ho fa la resta 
del conjunt monumental que en 
els darrers any s’ha rehabilitat. 

L’orgia d’Herodes, la fugida a 
Egipte i la matança dels inno-
cents, que es podien contemplar 
enmig del bosc, amb acurats efec-
tes de so i llum, completaven el vi-
atge que acabava amb les escenes 
relacionades amb la vida de po-
ble, amb els nens jugant, les ren-
tadores i el frenètic mercat, que 
tancava el pessebre. 

Enguany, el Pessebre Vivent 
del Bages, que s’ha pogut veure els 
dies 17, 18 i 26 de desembre i l’1, 6 
i 7  de gener, ha tingut la visita de 
diferents personalitats, com ara la 
consellera de la Presidència, Lau-
ra Vilagrà, i la directora general de 
Cultura Popular i Associacionis-
me Cultural, Adelaida Moya.

u El degà dels espectacles nadalencs no va poder fer ahir, per la pluja, 
la darrera de les dotze representacions previstes durant les festes

Les Torres de Fals tanquen 
el Pessebre Vivent del Bages 
amb més de 3.000 visitants

REDACCIÓ. FONOLLOSA

Enguany, el muntatge 
ha fet lluir la façana i el 
campanar de l’església 
de Sant Vicenç, acabats 
de restaurar

Una de les escenes del Pessebre Vivent del Bages, que ahir no va poder fer la darrera funció QUERALT CASALS
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Els Reixos tornen a les Terres de l’Ebre
TTeerrrreess ddee ll’’EEbbrree Redacció

Si hi ha una nit màgica és la Nit i el

dia de Reixos. La il·lusió i els somriu-

res de xiquets i xiquetes fa valer els

esforços que Ses Majestats els Reis

d’Orient, juntament amb la col·labo-

ració d’ajuntaments, entitats i volun-

taris, realitzen estos dies per a arri-

bar a tots els pobles i nuclis de les

Terres de l’Ebre. És la nit més espe-

rada per als infants, que dies abans

els han fet arribar les seues cartes

mitjançant els patges reials. La mà-

gia fa que Melcior, Gaspar i Baltasar

puguen visitar totes les poblacions,

juntament amb els seus patges.

Entre totes les cavalcades, les de

Tortosa, Amposta i la Ràpita són de

les més concorregudes, i enguany re-

cuperen la normalitat des de l’any

2020, abans de la pandèmia.

TORTOSA, UNA CAVALCADA

AMB PERSONATGES CLÀSSICS DE

CONTE I MÉS DE 400 PARTICI-

PANTS Els Reis d’Orient arribaran un

any més a la ciutat i recuperaran al-

gunes activitats de la cavalcada,

com el lliurament de regals al final

de la cercavila o el repartiment de

caramels.

La cavalcada estarà inspirada en

els personatges clàssics dels contes.

Melcior, Gaspar i Baltasar desfilaran

per Tortosa al costat d’alguns prota-

gonistes de contes que han acom-

panyat diverses generacions, des de

les més grans fins a les més menu-

des, i també amb altres personatges

sorgits els últims anys de la mà de la

factoria Disney. Per a donar vida a

tots estos personatges, la cavalcada

comptarà amb unes 400 persones

participants. Això és possible gràcies

a la implicació del voluntariat i la par-

ticipació, una vegada més, de totes

les entitats de cultura popular de la

ciutat, l’Escola Municipal de Teatre o

la Banda Municipal de Música de

Tortosa, entre d’altres agrupacions.

Tant l’alcaldessa, Meritxell Roigé,

com el regidor de Festes, Domingo

Tomàs, han agraït la participació de

tots estos col·lectius, ja que “perme-

tran que el 5 de gener torne a ser

un dia d’il·lusió per a molta gent”. A

més, la cavalcada també comptarà

amb una dotzena d’elements mòbils,

que són el resultat dels treballs fets

per l’equip organitzatiu de la cavalca-

da durant les setmanes prèvies.

Els Reixos arribaran a Tortosa pel

riu i desembarcaran, a partir de les

17.30 h, a l’embarcador del Mercat.

Des d’allà es desplaçaran fins a Fe-

rreries per a visitar el pessebre vi-

vent, que, des de fa uns anys, orga-

nitza la parròquia del Roser. Just des-

prés, la comitiva reial es dirigirà a l’A-

juntament, on l’alcaldessa els lliura-

rà les claus de la ciutat, i faran una

salutació des del balcó de l’edifici

consistorial. Des d’este punt, els Rei-

xos començaran la cavalcada, apro-

ximadament a partir de les 18.45 h.

El recorregut passarà pel carrer

Vilà i l’avinguda de la Generalitat i fi-

nalitzarà a la plaça del Carrilet. Això

permetrà consolidar este recorregut,

que ja es va introduir l’any passat per

a poder ampliar les distàncies entre

les persones, en aquell moment en-

cara preceptives. D’esta manera, es

vol facilitar que les famílies puguen

viure de manera més pròxima l’arri-

bada dels Reis d’Orient amb un tra-

jecte més llarg.

A la mateixa plaça del Carrilet, els

Reixos faran lliurament dels primers

obsequis. 

ELS REIS D’ORIENT TORNARAN

A ARRIBAR PEL RIU A AMPOSTA

La cavalcada de Reixos del 2023 se-

rà especial. I és que Melcior, Gaspar i

Baltasar tornaran a arribar a Ampos-

ta pel riu. Ho faran, com ja era habi-

tual abans de la pandèmia, dalt de

tres llaguts tripulats per remeres i re-

mers del Club Nàutic Amposta. La

capital del Montsià recuperarà, així,

un dels elements més emblemàtics

de la cavalcada de Reis.

L’arribada a l’embarcador està

prevista a les 18 h. Un cop allí, puja-

ran a un taxi de l’empresa TdeTaxi i

es traslladaran fins a l’avinguda Jo-

sep Tarradellas, cruïlla de l’avinguda

de la Ràpita, per a pujar a les seues

carrosses. Des d’allí començarà la

cavalcada, que recorrerà l’avinguda

de la Ràpita, els carrers Sant Josep i

Major i la plaça de l’Ajuntament. Mel-

cior, Gaspar i Baltasar aniran, cadas-

cun, en una carrossa que estrenaran

per a l’ocasió i on hi ha el pont Pen-

jant i emblemàtiques embarcacions

del territori.

Enguany, els personatges de Ta-

deo Jones, així com altres personat-

ges infantils, acompanyaran els Reis

d’Orient i els seus patges pels ca-

rrers d’Amposta. Es preveu que a la

cavalcada hi participen més de 400

persones.

LA RÀPITA RECUPERA ELS ELE-

MENTS TRADICIONALS DE LA NIT

DE REIXOS La Ràpita recupera la tra-

dicional rua de pots i llaunes, suspe-

sa els dos anys anteriors per la pan-

dèmia. Així, a les 18 h començarà es-

ta rua per tal de fer soroll i fer una cri-

da als Reis Mags perquè no passen

de llarg la població. Començarà a

l’Església Nova i fins al Moll de Ribe-

ra, on hi ha prevista, a les 18.30 h,

l’arribada dels Reixos en vaixell. Des

d’allí s’iniciarà la tradicional cavalca-

da, fins al pessebre del parc Garbí,

on es farà l’ofrena al nen Jesús. El re-

corregut de la rua reial serà: avingu-

da Alfacs, carrer Sant Francesc, pla-

ça del Coc, carrer Constància, Sant

Isidre i avinguda Pare Castro.  ■

CAVALCADES Per primera vegada des del 2020, ho faran amb cavalcades sense les restriccions obligatòries dels dos últims anys

El passat 22 de desembre Càri-

tas Interparroquial Tortosa va fer el

lliurament dels joguets de la cam-

panya Joguines solidàries, sota el le-

ma “Per un Nadal ple de joguines i

regals”, a les instal·lacions del Con-

vent de la Puríssima de Tortosa. 

Els joguets es van anar recollint

durant tot l’any, gràcies a les dona-

cions dels particulars i també de la

campanya duta a terme per Imagi-

na Ràdio i Decatlhon, el passat mes

de novembre i desembre.

L’acte de lliurament va reunir

unes 121 famílies, amb 302 infants

d’edats compreses entre 0 i 12

anys. En total, es van entregar 950

joguets, i així es va aconseguir que

els regals també arriben als infants

de les famílies més vulnerables.

Al treball del voluntariat de Càri-

tas cal sumar-hi també la contribu-

ció a esta campanya d’alumnes de

3r i 4t d’ESO de l’Institut Dertosa. 

D’esta manera, els xiquets i les xi-

quetes que s’acompanyen des de

Càritas han gaudit de la il·lusió del

Nadal.  ■ 

SOLIDARITAT

Càritas Tortosa fa entrega dels joguets solidaris als infants més vulnerables
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L’aeroport d’Alguaire rep un 
30% menys de viatgers i el de 
la Seu els dobla vers el 2021
El volum d’operacions, per la seva banda, es 
manté en nivells similars als dels darrers dos anys
Els aeroports de Lleida-
Alguaire i Andorra-la Seu 
d’Urgell han tancat el 2022 
amb un resultat dispar 
pel que fa al nombre de 
passatgers i les operacions. 
El del pla ha vist com 
el volum de viatgers ha 
baixat un 30% mentre que 
el pirinenc ha doblat els 
resultats del 2021.

Lleida
A. SÁNCHEZ 

D’aquesta manera, segons dades 

que va donar a conèixer ahir Ae-

roports de Catalunya, l’aeroport 

de Lleida-Alguaire va rebre un to-

tal de 33.053 passatgers, un 30% 

menys que l’any anterior quan va 

assolir la xifra de 47.326 passat-

gers. El principal motiu d’aquesta 
davallada, segons Aeroports de 

Catalunya, és la baixada de l’ac-

tivitat de l’empresa lituana BAA 
Training, que té base a l’aeroport, 

arran de la guerra a Ucraïna.

Pel que respecta al volum 

d’operacions, a Alguaire han cai-

gut més de la meitat respecte a 

l’any passat (s’ha passat de les 

35.091 del 2021 a les 15.859 del 

2022) i se situen en unes xifres 

similars a les de l’any 2020, re-

cordant que va ser un període 

en què hi va haver dos mesos de 

molt poca activitat a causa de la 

FOTO: ACN / Imatge de la terminal de l’aeroport de Lleida-Alguaire, que ha vist caure els passatgers el 2022

pandèmia. A l’aeroport d’Alguai-

re, el mes amb més activitat va 
ser el de març, amb gairebé 4.000 

viatgers, mentre que al febrer es 

van superar els 3.600 i a l’agost els 

3.200.  

Els mesos de gener, maig i oc-

tubre el volum de passatgers es 

va situar per sobre dels 2.500 i la 

resta de mesos, excepte el de des-

embre amb 1.800, es van tancar 

amb més de 2.000 usuaris.

L’aeroport d’Andorra-la Seu 

d’Urgell va tancar el 2022 amb 

11.238 passatgers, més del do-

ble dels 5.145 de l’any anterior. 

Segons Aeroports de Catalunya, 

l’augment s’explica per la posada 

en marxa de la ruta regular que 

connecta amb Madrid dos cops 

per setmana i que opera la com-

panyia Air Nostrum. 

Pel que fa a les operacions, el 

volum és similar als darrers dos 

anys. En aquest sentit, el 2022 
es va tancar amb 5.686, per les 

6.846 de l’any anterior.

Catalunya rep 
el 5,17% dels 
ajuts directes 
de la PAC

Catalunya rep el 5,17% dels 

ajuts de la Política Agrària Co-

mú (PAC) de la campanya del 

2022. En total, es van entregar 

més de 4.037 milions d’euros 

des del 16 d’octubre, dels quals 

209 van anar a Catalunya. La 

comunitat més beneficiada pel 
programa va ser Andalusia, que 

concentra el 30,35% dels recur-

sos totals, fins a 1.225 milions; 
seguida de Castellà i Lleó, que 
rep un 19,6% dels recursos, 

Castella la-Manxa, amb un 

12,3% i d’Extremadura, amb un 

9% del total. 

Les ajudes directes suposen 

una garantia pels 648.000 agri-
cultors que van presentar sol·li-

citud per rebre’ls.

Preparen 

un joc de 

taula sobre 

la història de 

Coll de Nargó
El Casal de Gent Gran de 

Coll de Nargó prepara l’ela-

boració d’un joc de tau-

la, inspirat en el conegut 

Trivial Pursuit, dedicat a 

la història, les tradicions i 

el vocabulari específic del 
municipi i del seu entorn, 

segons recull Ràdio Seu. 
Des de l’associació animen 
la resta de la ciutadania a 

participar en el projecte 
“aportant materials”. Creu-

en que la iniciativa pot aju-

dar a “no deixar perdre” el 

patrimoni cultural.
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Càritas d’Urgell ha obert una nova 
botiga de tèxtil “Moda Re-” i ob-

jectes de segona mà a la població 
de Guissona. La botiga, situada al 
carrer Ametllers, núm. 3, s’inau-

gurarà el dijous 12 de gener, a les 
13.00 hores, en un acte que serà 
presidit per Mons. Joan-Enric Vi-

ves, arquebisbe d’Urgell i presi-

dent de Càritas d’Urgell. 
La nova botiga disposa de 130 

metres quadrats d’exposició i s’hi 

pot trobar roba per a totes les 

edats, complements, calçat i pa-

rament de la llar, però també s’hi 

poden trobar articles de decora-

ció i joguines, estris de cuina o 
complements esportius.

Es tracta de la sisena botiga 
Moda Re-, que s’obre a la provín-

cia de Lleida, la primera a la co-

marca de la Segarra. La de Guis-

sona s’afegeix a la botiga de la 
Seu d’Urgell, la de Balaguer i les 

Càritas Guissona inaugurarà 
el 12 de gener la botiga
de roba de segona mà

tres situades a la ciutat de Llei-

da. Les botigues Moda Re-, com 
l’oberta a Guissona, tenen com 

a objectiu: promoure l’econo-

mia circular a partir del reciclat-
ge del tèxtil, generar llocs de tre-

ball d’inserció per persones amb 
risc d’exclusió social, fomentar el 
consum responsable i el respecte 

al medi ambient.

Els projectes Moda Re- són 
una iniciativa liderada per Càritas 
Espanyola que aposta per trans-

formar el model de reciclatge de 

roba per un una gestió d’econo-

mia circular, solidària i sosteni-
ble. La finalitat d’aquest projecte 
és ajudar aquelles persones en 

situació de risc d’exclusió. FOTO: C.U. / Hi ha roba per a totes les edats,calçat i complements
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Sota el cambril de la Mare de Déu de Núria |
Catalunya Religió
Hi ha actuacions en el patrimoni arquitectònic merament “restauratives”. Són actuacions que
preserven el llegat arquitectònic i, sovint, de pas, es posa un “restaurant” al costat pels visitants
afamats de cos i cultura. De ben segur coneixereu algun santuari o ermita reformada que compta
amb servei de manutenció ben a prop.

Ara bé, n’hi ha d’altres que van més enllà i cerquen que el be immoble s’actualitzi en la seva
funció i tingui vida a oferir o, més aviat, a acollir. Aquest és el cas de la “Llar Amadeu”, la recent
rehabilitació dels espais inferiors al cambril de la Mare de Déu de Núria per tal d’acollir-hi
activitats pastorals, preferentment amb joves, que vam tenir la sort de poder estrenar les quatre
famílies provinents d’un grup de revisió de vida cristiana de la qual en formo part. Es tracta d’un
conjunt de tres espais amb lliteres, dues cambres higièniques amb dutxes i un espaiós menjador
equipat amb una cuina; arranjat tot de forma senzilla, acurada i pràctica.

L’accés a la “Llar Amadeu”  es realitza des de la part posterior al santuari, donant directament a
les pistes i a la zona de càmping, fet que facilita la seva independència i no destorba a l’activitat
pròpiament litúrgica o espiritual dels qui accedeixen a Núria amb aquesta intencionalitat o, si
més no, compten amb aquesta perspectiva dins les múltiples activitats que s’hi ofereixen. Així i
tot, també hi ha la possibilitat ocasional d’accedir al santuari des de l’interior de la “Llar
Amadeu”, que és una proposta molt interessant, per exemple, de cara a fer estones de pregària
nocturna com va ser el cas de la nit de cap d’any amb tots els infants de les famílies
esmentades.

Què hi havia anteriorment en aquest espais? Doncs un muntatge expositiu de difícil accés en el
recorregut interior del complex de Núria. Desconec en què consistia aquesta exposició - ni tan
sols en sabia de la seva existència -, però és evident que pels nostres infants han estat uns dies
molt especials on han conegut la Mare de Déu de Núria i les històries de Sant Gil i Sant
Amadeu, que ara formen part del seu imaginari compartit dins del marc d’una vivència amb
amics i familiars.

Valguin aquestes línies com a felicitació per aquesta iniciativa, especialment per a les persones
que en tenen cura i l’han dut a terme. Restar acollits sota l’empara de la Mare de Déu de Núria
és ara una possibilitat molt “directa” que pot possibilitar la tasca evangelitzadora d’una vall que
compta, per exemple, amb el primer monument dedicat a l’Encíclica Laudato Si’, una ruta on
visitar les dues covetes dels sants esmentats o un Via Crucis modern tot pujant cap a l’Alberg
del Pic de l’Àliga. No em resta més que animar-vos a descobrir la invitació dels Goigs de la Mare
de Déu de Núria: «La Mare de Déu de Núria anem tots a visitar.»

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/betel-arquitectura-art-religio/sota-cambril-mare-deu-nuria-302513
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/nuria-santuari-laudato-si
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cami-de-les-coves-vall-de-nuria-19554204
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A Matilde Martínez Sallés

“Heus-me, doncs, al fons. Esborrar amb una esponja el passat. 
I el futur s’aprèn força aviat, si la necessitat hi obliga”

Primo Levi (‘Si això és un home’)

És el 5 de gener, està fent un dia rúfol, però a mesura que 
avança la tarda el cel s’ha anat esvaint. Cap al capvespre 
l’àvia em convida a pujar a les golfes, s’atura al replanell, 
em mira i em diu: “Anem a dalt i veuràs quina cosa més 
màgica veurem.” Pugem i obre la lluerna, que és bastant 
gran, més que les d’altres cases del poble. Com que no 
hi arribo l’àvia agafa un tamboret i m’hi col·loca a sobre. 
Les últimes espurnes d’un sol esllanguit saluden la fos-
cor cedint-li el pas elegantment, amagant-se darrere de 
les muntanyes. L’àvia em diu: “Veus les muntanyes totes 
vermelloses pel sol que s’esmuny per darrere de la care-
na?” I jo li responc: “Com cada dia, àvia!” Ella em diu: “No, 
avui ben aviat el Reis d’Orient baixaran per allà carregats 
de regals, i tots els nens heu d’anar ben d’hora al llit per-
què no volen ser vistos.” És una imatge màgica que omple 
els meus ulls d’il·lusió. Després de mirar-me les munta-
nyes vermelles, que avui seran molt màgiques, tornem 
cap avall. L’àvia em farà el sopar i, després aniré ben aviat 
a dormir, tot neguitós perquè voldria que ja fos demà al 
matí quan obrim les portes del menjador i hi hagi tots els 
paquets que hagin deixat Ses Majestats.

Els Reis s’han portat molt bé i jo, tot content, he anat a 
escola el dia 8 de gener. Quan anava cap al pati, pels pas-
sadissos sento que un noi de dos cursos més endavant que 
jo li diu a un company de la seva classe: “Avui els nens 
fan cara d’alegria creient-se que el Reis existeixen. Són 
tan beneïts que no saben que són els pares.” Jo, que l’he 
sentit, li dic: “Mentider!” I després, tot enfadat, li clavo 
un cop de puny sense esperar cap resposta. Penso: “Com 
s’atreveix a dir una mentida tan grossa?” La mestre ha 
tingut complicada la solució de l’incident.

En arribar a casa estic molt seriós, aquell incident m’ha 
afectat. A l’hora del sopar, som el pare, la mare i jo per-
què l’àvia ha marxat a dormir. Em dirigeixo a la mare, tan 
riallera com sempre, i li pregunto si els pares són els Reis 
d’Orient. De sobte, la seva cara pren un rictus seriós i em 
respon tirant pilotes fora. La resposta ha estat una evasi-
va. Que potser és cert el que ha comentat aquell xicot que 
he agredit? Demà mateix aniré a buscar-lo i li demanaré 
disculpes. A partir de llavors m’he passat anys qüestio-
nant si són certes aquelles coses que la gent gran hi puja 
de peus. Això va fer que a l’escola posés diverses vegades 
en dubte algunes explicacions dels mestres, i més enda-
vant, a l’institut, sobretot a les classes d’història i de filo-

sofia, he posat en qüestió afirmacions dels professors.
Veig passar, en somnis, un tren ple d’homes espellifats 

i malgirbats, que interpreto com una clara referència a la 
Segona Guerra Mundial i als camps de concentració nazis. 
Prenc vi a balquena per desfer-me d’aquell horror. Surto 
de casa i una xarbotada em torna, de sobte, a la meva rea-
litat i als meus dubtes. Torno a entrar a casa i recordo que 
per a l’extermini dels polonesos –perpetrat pels soviètics 
i que van imputar-lo als nazis alemanys– van caldre 50 
anys abans Gorbatxov no el reconegués. Acabo decidint 
que no faré Història. Les interpretacions dels fets poden 
ser tan variades, distintes, esbiaixades i demagògiques 
que decideixo encarar la meva vida cap al món de la cièn-
cia i, en concret, de les matemàtiques. Em resultaria gai-
rebé impossible interpretar fets i no tenir la sensació que 
la meva resposta era més que discutible.

En el camp de les matemàtiques si tinc un 2 i un 2 és un 
22, i si sumo 2 més 2 són 4, sempre que treballem en base 
10. Ara estic participant una recerca on jo desenvolupo 
un apartat. A mi, els meus papers amb l’inici de les teori-
es i una música suau de fons m’aporten una serena satis-
facció. Estar momentàniament sol, davant d’unes desit-
jades realitats irrefutables fa que entengui que la meva 
vida ha transitat sempre en el món de la solitud. El pro-
jecte m’apassiona. Si finalment l’assolim, tindrà aplicaci-
ons concretes al món empresarial de forma immediata. 
Aquest lligam a la realitat concreta m’atrau. Les ciències 
exactes –en concret les matemàtiques– per a mi no són 
només coses d’un món virtual i/o imaginari sinó eines per 
ajudar a prosperar la societat. 

Les matemàtiques m’han ajudat a entendre que ser una 
persona més aviat solitària no està en contradicció amb 
ser algú que també necessita els altres. Ser una persona 
que des de la individualitat, formant part d’un col·lectiu 
–els matemàtics– fa les seves aportacions a la societat 
m’ha colgat de satisfacció i m’ha enriquit. Recordo amb 
freqüència la meva àvia, que en el seu entorn íntim era 
molt participativa –com jo en les matemàtiques– i, en 
canvi, no es feia gaire amb la gent del poble. Jo la vaig 
viure sempre com una persona jovial i generosa. Per a mi, 
en moltes coses és un gran referent.

PA
U

L 
D

EN
N

IS

Rudyard Kipling (1865-1936) fou un 
escriptor britànic que sobretot entre 
nosaltres es conegut per la seva obra 
El llibre de la Selva, escrit el 1894, i 
que és un dels llibres infantils més 
coneguts en el món. Va guanyar el 
Nobel de Literatura l’any 1907 (els 
premis s’havien iniciat el 1901), sent 
el primer britànic a rebre aquest guar-
dó. Però l’obra de la qual vull parlar 
avui és un dels seus poemes més 
famosos: If. Escrit el 1895, en aquest 
poema se’ns descriu excel·lentment el 
que es considerada la quintaessencia 
del gentleman.

Aquest poema fou, per a la societat 
victoriana, un full de ruta per tal d’ad-
quirir el que es coneix com la flegma 
britànica –en català hauríem de dir-ne 
humor britànic, però dona peu a con-
fusió perquè humor no fa referència al 
riure, sinó als humors que configuren 
el comportament–. Un noble italià, 
que va viure molts anys a Anglaterra 
i va copsar aquest humor, el descriu 
com una composició de set elements: 
control d’un mateix, paciència, visió 
de futur, capacitats, amor per allò que 
és propi, coratge i impertorbabilitat. 
En altres paraules, un estoïcisme dig-
ne de Cató el Vell, Sèneca, Ciceró o 
Marc Aureli.

Si, com correspon a la tradició d’Any 
Nou, hem de mirar de fer propòsits 
d’esmena per ser millors persones, el 
model de l’humor britànic seria una 
bona opció. Que els nostres polítics 
especialment, però també tots nosal-
tres, tinguéssim més control d’un 
mateix, més paciència, més gentilesa, 
més visió de futur... no ens faria gens 
de mal per a aquest 2023. Però, posats 
a escollir, em fa gràcia comprovar que 
les propostes angleses tenen un pre-
cedent molt més antic, no d’un segle, 
sinó de dos mil·lennis. Uns bons pro-
pòsits per al 2023 els trobem, quasi 
iguals, a les Cartes paulines del Nou 
Testament. Diu Pau als Romans (Rm. 
12,12ss): “Que l’amor no tingui res de 
fingit. Fugiu del mal, abraceu-vos al 
bé. Avanceu-vos a honorar-vos els uns 
als altres. Esforceu-vos a ser sol·lícits. 
Sigueu fervents d’Esperit, serviu al 
Senyor. Que l’esperança us ompli 
d’alegria. Sigueu pacients en la tribu-
lació... No torneu mal per mal, mireu 
de fer el bé, estigueu en pau amb tot-
hom...”

Kipling ens mostra el camí dels gent-
lemen, Pau ens mostra el camí per ser 
nobles d’esperit. 

LA PROPOSTA ESTEV@
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Kipling ens mostra el 
camí dels ‘gentlemen’, 
sant Pau ens mostra 

el camí per ser nobles 
d’esperit

La lluerna

Ha mort Benet XVI, el papa que va fer pensar, com diuen 
els analistes. Ha estat considerat un dels grans pensadors 
contemporanis de l’Església catòlica, un estudiós de la 
religió, un indagador de la idea de Déu, com ell mateix es 
reconeixia. La seva gran obra que ens ha deixat es recull 
en alguns títols que són de l’autoria de Joseph Ratzin-
ger, del tot recomanables per a qualsevol lector amb un 
mínim de ganes de voler conèixer els fonaments de la 
visió occidental del món i de la vida. Ratzinger, nascut a 
Marktl (Baviera, Alemanya, 1927), fou un papa conserva-
dor, que no vol dir el mateix que carca o dogmàtic, però a 
la vegada ha tingut una capacitat intel·lectual reconeguda 
internacionalment com a teòleg universitari.

Ha estat el papa –així ens ho ha recordat el periodista i 

director de la Fundació Catalunya Religió, Jordi Llisterri– 
que va consagrar la Sagrada Família i que, segurament, 
després de Pau VI, és el que més ha entès la realitat cata-
lana. Els gestos que va fer amb el català durant l’estada a 
Barcelona ho certifiquen. Tot i que després hi hagut l’om-
bra d’un suposat encobriment d’abusos quan era bisbe 
de Munic, va ser el primer a admetre aquesta xacra dins 
l’Església, i actuar contra la pederàstia. De fet, recordem 
que va renunciar al papat, entre altres qüestions, en ado-
nar-se que li faltaven les forces per enfrontar-s’hi, cosa 
que sí que ha fet durant anys i amb prou resolució el seu 
successor, el papa Francesc.

Qui vulgui conèixer la vida de Benet XVI té la biografia 
del periodista alemany Peter Seewald de més de mil pagi-
nes. Per a qui no li calgui tanta exhaustivitat, es recomana 
la pel·lícula Els dos papes, del director brasiler Fernando 
Meirelles, amb la participació dels actors Anthony Hop-
kins i Jonathan Pryce; el primer fa de Ratzinger i el segon, 
de papa Francesc. El film permet comprendre i acostar-se 
als dos personatges i als debats interns de l’Església en 
una societat en què el món de les religions continua sent 
crucial. Una obra que, segons els entesos, és un pronunci-
ament contra els dogmatismes i a favor de la complexitat, 
com la mateixa vida i obra dels dos papes.

David Abadías
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@santestevegr
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