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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. No està permès remetre’l a altres 
persones o la seva explotació comercial. La difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
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Atac informàtic al bisbat de Girona amb
correus que es feien passar per
l'administrador diocesà
Diversos bisbats han rebut els darrers dies atacs informàtics. La Conferència Episcopal Espanyola
ha alertat les diòcesis que s'estan rebent correus electrònics fraudulents.

Entre els bisbats afectats hi ha el de Girona, segons ha confirmat TV3. Diversos treballadors de la
diòcesi han rebut en les darreres hores correus electrònics amb el remitent de Lluís Suñer,
l'administrador diocesà.

Els mails, però, provenen d'adreces electròniques com reverendoffc@gmail.com o
ministeruffi@aol.com, que en cap cas corresponen a l'administrador del bisbat. La diòcesi ha
avisat els capellans i treballadors del bisbat que no responguin a aquests correus.

Així era un d'aquests correus rebuts:

"Hola, [nom del destinatari], estàs disponible? Tinc una petició que necessito que
gestioneu amb discreció. Estaré ocupat en una sessió de pregària durant la resta del
dia, sense trucades, així que responeu al meu correu electrònic".

Després de respondre, l'afectat rebia aquesta resposta:

"Això és el que vull que facis per mi: estic treballant en incentius i tenia com a objectiu
sorprendre alguns dels nostres diligents empleats de tota la diòcesi amb vals. Vull
gestionar-ho personalment i hauria de romandre confidencial fins que tots tinguin els
vals, ja que és una sorpresa.

Necessito que obtingueu 20 quantitats de val d'iTunes/Apple de 100  per a cadascun
(total 2.000 ). Els hauries de comprar a qualsevol botiga del voltant. Després de rebre'ls,
ratlla la part posterior per revelar els codis del val i fes una foto clara de cada targeta i
envia'm cada imatge per separat aquí, perquè pugui assignar-les fàcilment al correu
electrònic d'una persona.

Conserveu les targetes físiques i el rebut com a referència. Se us reemborsarà
degudament per això. Si us plau, feu tot el possible per aconseguir-ho. Pots ajudar amb
això?

Benediccions"

https://www.ccma.cat/324/atac-informatic-al-bisbat-de-girona-amb-correus-fent-se-passar-per-ladministrador-diocesa/noticia/3205563/


La Casa Carles, seu del Bisbat de Girona (Bisbat de Girona)

Diversos bisbats atacats

A hores d'ara no hi ha constància que cap altra diòcesi catalana hagi rebut correus fraudulents com
aquests.

Sí que hi ha altres bisbats de l'Estat que n'han rebut. És el cas dels de Salamanca, Àvila,
Getafe, Cartagena, Tarassona o la Vicaria General de l'arquebisbat de Madrid.
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Les diòcesis acomiaden Benet XVI: “No va
enganyar ningú” | Catalunya Religió
CR Després de la mort del papa emèrit Benet XVI, les diòcesis catalanes van anunciar diferents
eucaristies funerals per recordar el pontífex que va morir el 31 de desembre. Aquesta setmana
han tingut lloc les celebracions a Tarragona, Barcelona, Lleida, Girona, Vic i Tortosa. "La flama
del papa Benet ha estat la flama de l'autenticitat, no va enganyar ningú", ha dit l'arquebisbe de
Tarragona, Joan Planellas, en la missa que ha tingut lloc a la Catedral de Tarragona.

A l’homilia de Tarragona, l’arquebisbe Planellas ha afirmat que l’existència de Benet XVI "ha
estat una presència brillant i alhora humil i discreta, enmig d’una Església que ha estimat
apassionadament".

De la seva llarga trajectòria, l’arquebisbe ha destacat el seu paper com a assessor teològic del
cardenal Josef Frings, durant el Concili Vaticà II. D’aquest període ha subratllat l’esquema de la
Constitució dogmàtica sobre l’Església que va redactar, on "ja parlava de 'tots els membres de
l’Església' i no tan sols de la jerarquia, o sigui, una Església centrada en el concepte clau de
'Poble de Déu', esquema que, com tothom sap, esdevindria definitiu".

Ha subratllat els tres aspectes més importants de Benet XVI com a teòleg i com a successor de
Pere: el seu paper en la reforma de l'Església i el seu magisteri de la fe com a amistat i unió
d'amor amb Jesús. D'altra banda, l'arquebisbe ha assegurat que "la virtut que més l’ha
caracteritzat és la humilitat". "Era humil, introspectiu i treballador, no exempt d’un subtil sentit de
l’humor", ha dit.

Per a Planellas la flama del papa Benet ha estat "la flama de l’autenticitat". "No va enganyar
ningú quan va renunciar, reconeixent que li faltaven les forces per governar l’Església, entre
altres coses, per acarar adequadament la reforma de la Cúria romana i els mateixos escàndols
d’abusos i de pederàstia que ell mateix, amb una força inusual, havia començat a afrontar quan
era prefecte de la Doctrina de la fe", ha apuntat.

Juntament amb Planellas, qui ha presidit l'eucaristia a Tarragona, han concelebrat el vicari
general de l'arxidiòcesi; Joaquim Fortuny; el pare abat de Poblet, Octavi Vilà; el degà-
president del Capítol de la Catedral, Antoni Pérez de Mendiguren; i un bon nombre de
preveres diocesans.

“A Benet el va contagiar la força de Déu n'ha fet experiència en la seua vida”

A Barcelona, l'eucaristia funeral per Benet XVI ha tingut lloc a la Sagrada Família, on s'hi han
aplegat més d'un miler de persones. 

En l'homilia, l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha remarcat la gran
capacitat intel·lectual que va desenvolupar Benet XVI, fins al punt de ser reconegut com "un gran
mestre". "Ratzinger ha sabut fer un veritable diàleg entre la fe i la cultura del nostre temps", ha
dit. Finalment, ha pregat pel descans etern del papa emèrit, tot demanant "des de la finestra del
cel beneeix-nos a nosaltres i intercedeix davant el Senyor perquè la nostra fe no defalleixi i
siguem valents i humils apòstols de l’Evangeli".

https://www.catalunyareligio.cat/ca/diocesis-acomiaden-benet-xvi-no-va-enganyar-ningu
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbats-catalans-preparen-misses-en-record-papa-0
https://www.arquebisbattarragona.cat/2023/01/07/larxidiocesi-de-tarragona-celebra-una-missa-funeral-pel-papa-emerit-benet-xvi/
https://www.arquebisbattarragona.cat/2023/01/07/missa-en-sufragi-del-papa-benet-xvi/
https://esglesia.barcelona/notes-premsa/el-cardenal-omella-ha-presidit-el-funeral-diocesa-per-letern-descans-de-benet-xvi-a-la-sagrada-familia/
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2023-01/BILINGUE-2023-01-07-Funeral-Papa-emerito-Benedicto-XVI.pdf


Amb Omella, han concelebrat l’arquebisbe emèrit, el cardenal Lluís Martínez Sistach, i els
bisbes auxiliars Sergi Gordo i Javier Vilanova. A l'eucaristia hi ha assistit el cinquè tinent
d'alcaldia, Albert Batlle; el director general d'Afers Religiosos, Carles Armengol; el rector de la
Universitat Ramon Llull, Josep Antoni Rom; i el vicepresident de Foment del Treball, Baldiri
Ros.

“Mantenir-se ferms en la fe”

A Lleida, el bisbe Salvador Giménez ha demanat seguir el consell donat pel mateix Benet XVI
en el seu testament espiritual: "Mantenir-se ferms en la fe". Giménez també ha destacat les
últimes paraules del papa abans de morir: "Jesús t'estimo". Segons el bisbe de Lleida, una
mostra de senzillesa. “S’expressava amb el mateix llenguatge planer que ho podria fer qualsevol
de nosaltres, tot i haver estat un home savi i intel·lectualment, un gran pastor”, ha dit. 

Pensar, escoltar i viure. En aquestes tres paraules s'ha centrat l'homilia de l'administrador
diocesà de Girona, Lluís Suñer. Ha concelebrat amb 25 preveres diocesans a la Catedral de
Girona. "El papa Benet XVI va ser un oient del Senyor ressuscitat al llarg de la seva vida", ha
conclòs. 

José Luis Arín ha presidit l'eucaristia que ha tingut lloc a la Catedral de Tortosa juntament amb
quinze sacerdots que han concelebrat amb l'administrador diocesà. "Avui no celebrem la mort
del papa Benet, la mort no se celebra; avui celebrem el misteri de Crist", ha dit Arín en l'homilia.
"A Benet el va contagiar la força de Déu i n’ha fet experiència en la seua vida". L'administrador
diocesà de Tortosa ha destacat la humilitat de Benet, "teòleg d’una categoria extraordinària i
assessor del Vaticà II, té uns grans escrits que caldria repassar-los". 

https://www.bisbatlleida.org/ca/content/el-bisbe-salvador-demana-seguir-el-consell-de-benet-xvi-de-%E2%80%9Cmantenir-se-ferms-en-la-fe%E2%80%9D
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2023-01/Homilia missa funeral papa em%C3%A8rit Benet XVI - Bisbat de Girona%281%29.pdf
http://www.bisbatgirona.cat/ca/noticies/16082-mn-lluis-suner-en-la-missa-funeral-pel-papa-b.html
https://www.bisbattortosa.org/funeral-diocesa-a-la-catedral-pel-papa-emerit-benet-xvi/
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ROSALÍA SÁNCHEZ 
CORRESPONSAL EN BERLÍN 

Agentes de policía de 14 estos federa-
dos alemanes están siendo enviados 
a la localidad de Lützerath, para desa-
lojar a los activistas climáticos que 
han ocupado el pueblo y que el domin-
go por la noche, después de un con-
cierto protesta, se lanzaron violenta-
mente contra policías y funcionarios, 
causando varios heridos.  Las autori-
dades tienen previsto celebrar un acto 
informativo para la población de la re-
gión. La evacuación no tendrá lugar 
hasta entonces. 

Los habitantes de Lützerath han 
abandonado progresivamente el pue-
blo desde que, el pasado otoño, el go-
bierno regional de Renania del Norte-
Westfalia cediese el terreno al gigan-
te energético RWE, que va a demolerlo 
para expandir la mina de lignito al aire 
libre con la que contribuirá a paliar la 
crisis energética que sufre Alemania. 
Unos 200 activistas se instalaron en 
las casas vacías y este pasado fin de 
semana unas 2.000 personas partici-
paron en actos de protesta, en los que 
partició Luisa Neubauer, líder alema-
na de ‘Fridays for Future’. 

Seis semanas de resistencia 
Caída la tarde, un numeroso grupo se 
dirigió a las instalaciones de la mina 
de Garzweiler y las asaltaron produ-
ciendo daños a la propiedad y heridas 
a los agentes y funcionarios que inten-
taban protegerla.  

La ministra regional de Economía 
y clima, Mona Neubaur, que pertene-
ce al partido Los Verdes, ha criticado 
a primera hora que «cualquiera que 

hiere o incluso amenaza a las fuerzas 
de seguridad cruza una línea inacep-
table». «La violencia es siempre la peor 
de las opciones, por eso pido a todos 
los involucrados en Lützerath y sus al-
rededores que se comporten pacífica-
mente y no den otra vuelta de tuerca 
a esta escalada», ha añadido, mientras 
los alrededor de 700 manifestantes 
que siguen en el pueblo se preparan 
para resistir. «Esperamos poder man-
tener Lützerath durante seis sema-
nas», fija como objetivo Dina Hamid, 
portavoz de la iniciativa “Lützerath 
lebt” (Lützerath vive). 

A la espera del desenlace, el parti-
do Los Verdes, que forma parte de la 
coalición de gobierno junto con social-
demócratas y liberales, se ve compro-

metido por esta protesta verde anti-
verde. La ejecutiva del partido se reú-
ne hoy a puerta cerrada en Berlín en 
busca de una estrategia política que le 
permita recuperar a su electorado na-
tural, que reniega del partido debido 
a medidas que ha impulsado durante 
el primer año de legislatura, como la 
prolongación de la vida de las centra-
les nucleares todavía activas, la pro-
longación de la energía a partir del car-

bón y el apoyo militar a Ucrania. Lüt-
zerath surge como gran símbolo de 
este distanciamiento. «Está claro que 
no esperaban tanta resistencia», ex-
plica la líder juvenil Luisa Neubauer, 
«se puede decir que aparentemente se 
nos han subestimado». «El pueblo aquí 
está repleto de gente que ha venido de 
todo el país. Y ese no es un viaje sin 
complicaciones. Hay muchas carrete-
ras bloqueadas y barricadas policia-
les. Pero la gente lo asume porque en-
tiende que ahora hay que darlo todo», 
describe la situación en el pueblo a 
esta hora, pero lo que han visto hasta 
ahora era solo el comienzo. La gran 
manifestación es el próximo sábado y 
contamos con gente de diferentes ge-
neraciones, ambientes y condición so-
cial: desde niños pequeños con pan-
talones impermeables hasta sus abue-
los».  

Los activistas han construido ba-
rricadas en las vías de acceso al pue-
blo y permanecen atrincherados. La 
policía anuncia una evacuación «trans-
parente y pacífica».

J. MARTÍNEZ-BROCAL VATICANO  

El Papa Francisco ha deseado que en 
su agenda oficial se publicara el en-
cuentro mantenido con el exsecreta-
rio de Benedicto XVI, Georg Gänswe-
in, en plena tormenta vaticana por la 
publicación de las confidencias que re-
cibió del Papa emérito. Del encuentro 
a puerta cerrada no ha trascendido nin-
guna foto ni ninguna decisión. 

Durante la conversación, Gänswe-
in habrá actualizado al Papa Francis-

co sobre las últimas semanas de Bene-
dicto XVI y detalles técnicos de sus úl-
timas voluntades, pero sobre todo, le 
habrá dado explicaciones sobre el li-
bro ‘Nada más que la verdad’ que lle-
gará a las librerías italianas este jue-
ves, y en el que reproduce con tono po-
lémico la correspondencia privada de 
Benedicto XVI con Francisco, cartas 
que ambos habían mantenido reser-
vadas a lo largo de estos años. 

El Papa tiene ahora encima de la 

mesa la difícil decisión sobre el futuro 
del exsecretario de Benedicto XVI. Es 
difícil que le pueda dar un cargo de con-
fianza después de que haya manifes-
tado las críticas en estos términos. Al 
mismo tiempo, Gänswein representa 
la memoria de Benedicto XVI, a quien 
Francisco apreciaba sinceramente. La 
opción con más probabilidades es nom-
brarle presidente de la Fundación Jo-
seph Ratzinger-Benedicto XVI, ligada 
al Vaticano pero que no forma parte de 
la curia. 

El libro de Gänswein es el primero 
de un alto cargo del Vaticano que in-
cluye críticas directas contra el Papa 
Francisco. La mayoría de éstas se re-
fieren a cuestiones ‘domésticas’. 

Georg Gänswein es todavía formal-

mente prefecto de la Casa Pontificia, 
un cargo parecido al de jefe de la Casa 
Real, pero revela en el libro que desde 
los primeros meses de pontificado se 
vio claro que Francisco no confiaba en 
él. Describe cómo el Papa lo ‘puentea-
ba’ y solicitaba gestiones a sus colabo-
radores, o le impedía que le acompa-
ñara a visitas a las parroquias de Roma. 

El conflicto culminó en febrero de 
2020, cuando el Papa le comunicó sin 
darle más explicaciones que le daba 
una excedencia, y que aunque le man-
tenía el cargo, no debía regresar al tra-
bajo. La decisión hirió a Gänswein, y 
el mismo Benedicto XVI pidió al Papa 
que le explicara los motivos. En el li-
bro repasa las decisiones de Francis-
co que extrañaron al Papa emérito.

El Papa se plantea el futuro del 
secretario rebelde de Ratzinger

FRANCISCO SE REÚNE CON GÄNSWEIN

Activistas en Lützerath, el pueblo que va a demolerse para expandir la explotación minera  // REUTERS

Un pueblo alemán declara la 
guerra por una mina de lignito
∑ Setecientos activistas 

se atrincheran en la 
zona a la espera del 
desalojo policial

Lützerath se ha convertido 
en un bastión ecologista 
rodeado de barricadas. La 
Policía quiere una 
evacuación pacífica
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El Papa Francisco dice que es "urgente"
aprobar un nuevo acuerdo migratorio en
Europa
El papa Francisco consideró hoy "urgente" que Europa apruebe un Nuevo Pacto sobre
Migración y Asilo para "implementar políticas adecuadas" que permitan la "integración" de los
migrantes. "En Europa, es urgente reforzar el marco normativo, por medio de la aprobación del
Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, para que se puedan implementar políticas adecuadas que
acojan, acompañen, promuevan e integren a los migrantes", dijo el líder católico durante una
audiencia al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.

En su intervención anual más importante sobre asuntos de geopolítica, que se convirtió en
"una invocación por la paz en un mundo que ve cómo crecen las divisiones y las guerras",
Francisco hizo un extenso repaso de la situación internacional, mencionó los conflictos en
muchos países y también abordó el tema migratorio, "que afecta a regiones enteras de la tierra".

"Muchas veces se trata de personas que huyen de guerras y persecuciones, afrontando
peligros inmensos. Por otra parte, "ha de respetarse íntegramente también el derecho de cada
hombre a conservar o cambiar su residencia (...), de emigrar a otros países y fijar allí su
domicilio' y debe tener la posibilidad de regresar a su propia tierra de origen", dijo citando la
encíclica de Juan XIII "Pacem in terris" (Paz en la tierra).

Urgencia internacional

Por eso, "la migración es una cuestión en la que no es admisible 'proceder de forma
desorganizada'" y "para comprenderlo es suficiente mirar el Mediterráneo, convertido en una
gran tumba. Esas vidas truncadas son el emblema del naufragio de nuestra civilización, como
tuve ocasión de recordar durante mi viaje a Malta la primavera pasada", aseveró.

Fue entonces cuando se refirió a la necesidad "urgente" de implementar un nuevo acuerdo
migratorio en Europa, en un momento de desunión sobre este tema entre los países europeos
por las llegadas a Italia, país cuya primera ministra, Giorgia Meloni, será recibida mañana,
martes, por Francisco. "Al mismo tiempo, la solidaridad exige que las necesarias operaciones de
asistencia y cuidado de los náufragos no pesen totalmente sobre las poblaciones de los
principales puntos de llegada", añadió.

Francisco insistió en que "los caminos de la paz son caminos de solidaridad, porque nadie
puede salvarse solo". "Vivimos en un mundo tan interconectado que el actuar de cada uno
termina por repercutir en todos", aseguró. 

Irán, el conflicto israelo-palestino y Ucrania preocupan al papa

Sobre la situación de Irán, el pontífice ha asegurado que desde su punto de vista "despierta una
preocupación particular el estancamiento de las negociaciones acerca del reinicio del Plan de
Acción Integral Conjunto, más conocido como Acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Deseo
que se pueda llegar cuanto antes a una solución concreta para garantizar un futuro más seguro".

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20230109/papa-francisco-dice-urgente-aprobar-pacto-migratorio-80916352


"La Santa Sede sigue también con preocupación el aumento de la violencia entre palestinos e
israelíes", añadió, en otro apartado sobre Israel y Palestina y al pedir "dialogar directamente a fin
de implementar la solución de los dos estados en todos sus aspectos".

Noticias relacionadas

Por otro lado, el Papa no ha querido perder la oportunidad de mencionar la guerra de Ucrania.
"Renuevo hoy mi llamado para que cese inmediatamente este conflicto insensato, cuyos
efectos afectan a regiones enteras, incluso fuera de Europa, a causa de las repercusiones que
esto tiene en el campo energético y en el ámbito de la producción de alimentos, sobre todo en
África y en Oriente Medio", ha dicho el jefe de la Iglesia católica.

"El actual conflicto en Ucrania hizo más evidente la crisis que desde hace tiempo afecta al
sistema multilateral, que necesita un replanteamiento profundo para poder responder
adecuadamente a los desafíos de nuestro tiempo. Esto exige una reforma de los organismos
que hacen posible su funcionamiento, para que sean realmente representativos de las
necesidades y de las sensibilidades de todos los pueblos, evitando mecanismos que den mayor
peso a algunos, en detrimento de otros. Por consiguiente, no se trata de construir bloques de
alianzas, sino de crear oportunidades para que todos puedan dialogar", ha zanjado.
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Tarragona commemora els 75 anys de
presència protestant a la ciutat
El franquisme va ser implacable a l’hora de perseguir la dissidència política i sindical, però
també la religiosa. Així es posa de manifest en l’exposició ‘75 anys de presència protestant a
Tarragona’ que ha organitzat l’Església Evangèlica Baptista de Tarragona ubicada al carrer
Monestir de Poblet 7 amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i que es presentarà
aquest divendres 13 de gener a les 19.00 hores al Patí Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona.

L’exposició i la presentació del llibre Una història al servei de Tarragona donen a conèixer un fet
pràcticament desconegut per l’opinió pública: la repressió que durant quatre dècades van patir
les esglésies evangèliques de tot Espanya, també a Tarragona. Però també pretén apropar als
tarragonins la realitat de la fe evangèlica a la nostra ciutat i la seva contribució en el
desenvolupament de l’Europa i la Tarragona actual.

La presència protestant a la ciutat es remunta al Segle XIX, quan Antonio Martínez de Castilla,
nascut a Granada el 1847 i format a Lausana (Suïssa), fundà a Reus, la primera església
protestant el 4 de maig de 1876, i aconsegueix crear punts de missió a Tarragona, Barberà de la
Conca i el Pont d’Armentera.

El punt de missió que va iniciar a Tarragona no prospera amb la restauració de la monarquia
borbònica i, des d’aleshores, Martínez de Castilla, anava esporàdicament a Tarragona per
repartir bíblies i atendre espiritualment alguns protestants estrangers residents o per cobrir algun
casament o enterrament.

El 1898 és expulsat de l’hospital de Tarragona al crit d’«heretge», mentre hi atén un mariner
noruec moribund, protestant. D’aquesta manera, la presència evangèlica a la nostra ciutat es
veu interrompuda per les dues dictadures sofertes a la primera meitat del segle XX i es
restableix als anys 40, temps de postguerra i intolerància del règim franquista.

Durant la postguerra, es va decretar per ordre governativa la clausura dels temples evangèlics,
com succeí a Tarragona l’any 1952, tot i que les esglésies van poder reobrir les seves portes
després de la Segona Guerra Mundial, al 1945. Ara bé, això va inquietar als sectors més
reaccionaris del règim, i d’aquí l’onada d’atacs que van patir els temples a partir de 1947, com
també fou el cas de la comunitat protestant a Tarragona, en la primera Capella Evangèlica que
va estar ubicada al carrer la Nau núm. 7 de la ciutat.

Qui va denunciar al més alt nivell aquesta situació fou el pastor protestant baptista Samuel Vila,
impulsor de l’Església Evangèlica Baptista de Tarragona. Llogar un local va ser complicat ja que
molts no volien que allí s’establís un temple que posava fi al monopoli religiós de l’Església
Catòlica. Finalment van aconseguir llogar un pis, que ràpidament es va quedar petit, per la qual
cosa van adquirir un nou temple que durant tres anys, va quedar clausurat perquè el règim no va
autoritzar la seva obertura.

L’etapa democràtica va permetre reconèixer i recuperar drets fonamentals com la llibertat de
consciència, creença i religió per a les persones de confessions cristianes minoritàries, tot i que
la seva presència encara no ha quedat resolta a nivell legal, institucional, social, acadèmic o
divulgatiu.

http://www.diaridetarragona.com/tarragona/tarragona-commemora-els-75-anys-de-presencia-protestant-a-la-ciutat-BO13485675


Amb aquesta inauguració es dona un altre pas cap a la normalització de la realitat i testimoni
protestant a Tarragona.

L’acte comptarà amb la participació de l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, l’expert i historiador
del protestantisme a Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira, i l’autor del llibre, Samuel Garcia
Mega.
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Un jutge ha enviat preventivament a la presó, sense 
fiança, l’home detingut per assassinar-ne un altre a 
ganivetades la nit de Reis a Nou Barris, a Barcelona. 
L’arrestat es va acollir al seu dret de no declarar. 

PRESÓ PER UN 
DELS CRIMS DE 
LA NIT DE REIS

La policia espanyola va arrestar ahir nou persones en 
diferents ciutats de l’Estat, entre les quals Barcelona, per 
distribuir pornografia infantil a través d’una aplicació de 
missatgeria. Entre els arrestats hi ha dos menors. 

NOU 
DETINGUTS PER 
PORNOGRAFIA

Malgrat que des de la carretera el 
barri és un mar de xapes, neumàtics 
i plàstics, les construccions no són 
homogènies. N’hi ha que tenen llum, 
com la de la Maria, que no vol iden-
tificar-se i explica que viu amb el 
marit i tres criatures, “totes escola-
ritzades” en centres pròxims. Afir-
ma que paguen religiosament les 
factures de llum “a preu industrial” 
i que les pujades de les factures han 
trastocat la ja feble economia fami-
liar, basada en la venda ambulant i 
les ajudes socials.  

Sense electricitat i amb l’aigua 
d’un pou pròxim, el matrimoni Ace-
bedo-Flores passen el temps. “No et 
rentes com si tinguessis una dutxa, 
perquè has d’escalfar aigua en un foc 
de llenya, i per rentar la roba a l’hi-

vern anem a les bugaderies industri-
als”, expliquen. “Sense una alterna-
tiva a la barraca, d’aquí ens hauran de 
treure amb el taüt”, sosté Acebedo. 

Campos es refereix a la barriada 
com “la favela de l’àrea metropolita-
na” i reparteix responsabilitats entre 
totes les institucions per haver ob-
viat el que “fa temps que era una olla 
de pressió que feia xup-xup”. Fins a 
les dues morts: “Vam mirar cap a una 
altra banda”. Ara la “prioritat”, diu, 
és “reallotjar” aquests veïns, i respon 
que si encara no se’ls ha ofert cap al-
ternativa és “perquè s’està treballant 
en els recursos que es necessiten i els 
recursos de què es disposa”.  

Els veïns expliquen que aquest 
any els han vingut a visitar “uns nois 
joves amb unes tauletes”, que els han 
preguntat quanta gent viu a la barra-
ca o des de quan hi són, i esperen que 
tornin algun dia, encara que tampoc 
saben explicar gairebé res. “Venen, 
pregunten, fan fotos i marxen”, es 
queixa la parella. La Maria també 
confia que en algun moment vingui 
el tècnic, i s’enriu pel fet que “uns se-
nyors mudats, amb l’alcaldessa i el 
del PIRMI”, els visitessin “estra-
nyats que aquí hi hagi barraques”, 
subratlla. “Tothom sap que som aquí, 
i la policia i l’Ajuntament també”. 

María Ángeles González surt de 
la seva barraca quan sent la con-
versa i ensenya el seu DNI, com a 
mostra que és una de les veïnes 
empadronades a la carretera de 
Sant Adrià a la Roca. Un veí li por-
ta l’aigua d’un pou i així és com 
cuina i es renta. Cobra una pensió 
no contributiva d’uns 500 euros 
que li dona per “anar tirant”, i ara 
espera que “l’assistenta social” 
l’ajudi a buscar-se una habitació. 

Estudis ambientals i de riscos 
Un cop es tingui el cens, Campos 
apunta que caldrà avançar cap a les 
diagnosis mediambientals, de riscos 
i seguretat, perquè l’objectiu final és 
enderrocar totes les barraques i dei-
xar neta la llera del riu, ja que el pla 
del Besòs prohibeix establir-hi cap 
activitat que no sigui l’agrària. No-
més la gestió dels residus acumulats 
es calcula que serà de tres milions 
d’euros. Però aquí es poden trobar 
amb problemes jurídics perquè hi ha 
persones que tenen una escriptura, 
assenyalen les administracions. És el 
cas del Juan, un barceloní jubilat que 
fa 24 anys que té en propietat el seu 
terreny, on planta verdures i fa bar-
bacoes els caps de setmana. Per a 
Campos, no pot haver-hi un tracte 
diferenciat entre els casos perquè en 
joc hi ha “la dignitat de les persones”. 

“L’única intervenció no pot passar 
només pels serveis socials”, reflexio-
na Sales, perquè la “solució és facili-
tar l’accés al mercat de l’habitatge”, 
tot i que és conscient de la impossibi-
litat de trobar una alternativa per la 
falta d’habitatge social i també de la 
situació de la taula d’emergència, que 
té una llarga llista d’espera i està abo-
cada a atendre els desnonats. Aquest 
instrument, a més, exclou els immi-
grants sense papers, un grup molt 
present en el sensellarisme.e

“Si no tenim un pis,  
de la barraca només en 

sortirem en un taüt”
Un any després de la mort d’una parella en 

l’assentament de Montcada i Reixac, encara no s’ha fet 
el cens i els veïns diuen que se senten “abandonats”

Poca cosa ha canviat a la barriada de 
barraques de Montcada i Reixac en 
l’últim any. La mort per asfíxia, en 
una de les barraques que creixen en-
tre el riu Besòs i la BV-5001 (la carre-
tera de la Roca), d’una parella que in-
tentava escalfar-se amb una estufa 
de fusta el 10 de gener del 2022 va vi-
sibilitzar el barraquisme a Catalunya 
i va fer que totes les administracions 
implicades es trobessin per posar-hi 
remei. Arran de la tragèdia, l’alcal-
dessa de Montcada, Laura Campos, 
va reclamar ajuda a les administraci-
ons supramunicipals, perquè un 
ajuntament com el vallesà no té ni la 
capacitat tècnica ni econòmica que 
es requereix per atacar el problema 
del barraquisme. Així, al maig es va 
crear la comissió tècnica per a la di-
agnosi del barraquisme a la llera del 
riu Besòs. Ara com ara, però, encara 
no s’ha enllestit la primera tasca, la 
del treball del cens per tenir la foto-
grafia real de qui hi viu o hi té la feina, 
i es preveu que estarà enllestida el 28 
de febrer. Algunes estimacions par-
len de 300 o 400 residents i 500 bar-
raques, i les administracions asse-
nyalen la dificultat del recompte a 
causa de la gran mobilitat de veïns, 
que venen i van. 

Els veïns del Munir Bakhatafdil 
i la Jéssica, de qui no van transcen-
dir els cognoms –les dues víctimes 
mortals, que van deixar tres criatu-
res òrfenes–, han perdut gairebé to-
ta l’esperança que la seva situació 
millori algun dia. “Abandonats? 
Abandonats és poc”, diu Juan Ace-
bedo des de la finestra de la cuina de 
la casa que ocupa des de fa “sis o set 
anys”, coberta de xapa i escuma. Hi 
viu amb la seva dona, Isabel Flores, 
que el dia de l’accident en què va 
morir la parella sortia de l’hospital i 
lamenta que el “bo” del Munir tot 
just acabava de mudar-se. 

L’assentament, que ocupa una 
franja d’uns dos quilòmetres, es va 
començar a formar cap als anys 70 
com un lloc d’esbarjo i horticultura 
per a veïns de les ciutats del voltant, 
però l’encariment dels lloguers i la 
falta d’habitatge social han fet créi-
xer “l’exclusió residencial” i han for-
çat milers de persones a viure “on po-
den”, en naus industrials, barraques, 
solars o el carrer directament, diu el 
sociòleg Albert Sales, investigador de 
l’IERMB, l’Institut d’Estudis Regio-
nals i Metropolitans de Barcelona, 
que diferencia aquest barraquisme 
a causa del “sensellarisme” de “l’ur-
banisme informal” de les barraques 
del segle XX. A Montcada, els infra-
habitatges conviuen amb els que 
mantenen l’hort o negocis diversos, 
en especial de la ferralla. 

MONTCADA I REIXAC
MARTA RODRÍGUEZ CARRERA

María Ángeles López parlant des del seu pati, davant de la barraca on viu i on està 
empadronada, a la carretera de Sant Adrià a la Roca. PAU DE LA CALLE

60.000 persones sense llar  
i una llei a debat al Parlament
Quants assentaments com el de Montcada i Rei-
xac hi ha a Catalunya? No se sap, respon la Gene-
ralitat, que admet que segurament el càlcul de fa 
uns anys, de 60.000 persones sense llar, ha que-
dat obsolet i que en són més. L’any passat Drets 
Socials va impulsar el nou marc per a l’abordat-
ge del sensellarisme, destinat a municipis de més 
de 50.000 habitants perquè, en una primera fase, 
contractin educadors socials per fer un recomp-
te dels sensellar. En paral·lel, el Parlament debat 
en comissió la futura llei del sensellarisme, pro-
mocionada per les entitats Arrels, Càritas, Assís, 
Sant Joan de Déu Serveis Socials i Comunitat 
Sant Egidi.

Neteja  
El pla del Besòs preveu per  
a aquests terrenys una àrea 
sense cap activitat ni veïns
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«Vaig apagar els llums quan 
Benet XVI va abandonar el Va-
ticà. Va ser un moment molt 
emotiu i molt trist», va dir al 
 diari La Repubblica Georg 
Gänswein, Giorgio per als itali-
ans, secretari de Ratzinger, que 
alguns en la seva joventut ano-
menaven el Bell. Bello Giorgio. 
Aquest jurista i clergue, ale-
many natural de la Selva Negra, 
fill i net de ferrers, de 67 anys, 
ha sigut el benedictí més gran 
de l’orbe cristià. O sigui, bene-
dictí de Benet, atesa la seva fi-
delitat al finat, amb el qual va 
començar a treballar ja fa més 
de 20 anys. Era el seu confident, 
no sabem si el seu confessor, el 
seu secretari, cap de gabinet, 
ajudant de càmera, home de 
confiança. El seu recolzament i 
suport. Abans, i a més de la se-
va ocupació a l’Església, va ser 
esportista i fins i tot, diuen els 
seus panegiristes, carter al sud 
d’Alemanya, la qual cosa no 
sabem si és un tipus de con-
demna vital, una ocupació cò-
moda o una mena de dada es-
tranya que no ha de faltar en la 
biografia d’un prohom. El típic 
home a l’ombra. El segon 
conscient de ser el primer i or-
gullós de (¿dirigir, manejar, 
influir?) en el primer. 

Parapet de Ratzinger 

Un s’imagina Gänswein enre-
dant pels passadissos del Vati-
cà, exercint les intrigues, influ-
int, traçant aliances, citant-se a 
mitja tarda, amb aquesta sota-
na que li queia com un guant, en 
un cafè de Roma amb molestos 
emissaris arribats de tot el món 

desitjosos de veure Ratzinger 
quan era Papa. Ell feia de para-
pet. Gänswein escriuria discur-
sos al seu Papa, discutiria amb 
ell de teologia, veuria futbol al 
seu costat i li portaria els pro-
saics assumptes del dia i la cor-
respondència. Un amic. Algú 
que no el va abandonar quan va 
renunciar al papat. Però en 
aquestes jornades, el nostre 
personatge ha sortit de les om-
bres i s’ha despenjat amb unes 
declaracions que ara posen els 
pèls de punta, ara sembla que 
l’home s’ha escapat d’El codi Da 
Vinci: «El diable ha actuat contra 
Benet XVI». Pel que sembla, Be-
net XVI hauria expressat el seu 
desig, li hauria expressat el seu 
desig, de renunciar per «no te-

nir una llarga agonia pública a 
l’estil de Joan Pau II». 

Potser es refereix als nom-
brosos escàndols, com els rela-
cionats amb la pederàstia, que 
assetjaven l’Església en deter-
minada època. O al Vatileaks o el 
finançament de la mateixa Es-
glésia, assumptes que potser 
Ratzinger no va voler o va saber 
gestionar. No sabem si el llibre 
que planeja escriure aquest 
home serà un best-seller. Sem-
bla que sí. Esperem que no tin-
gui prosa d’homilia. O potser 
tot li arribi per a un magnífic 
guió cinematogràfic. El veig 
davant de la càmera fins i tot. 
Sí, és que el veig. 

Això de les teories (conspira-
dores) sobre per què va renun-

ciar Ratzinger només ha co-
mençat. Encara s’estan escri-
vint llibres sobre qui va matar 
Joan Pau I. La vaticanitat i el va-
ticanisme són una font que bro-
lla sempre abundant per ali-
mentar productes culturals de 
ficció, espirituals, periodístics o 
de tertulianisme. Els veritables 
motius de la renúncia de Benet 
XVI s’hauria de dir el llibre o la 
tertúlia televisiva o la sèrie do-
cumental que d’aquí a una dè-
cada veuran a Netflix els nostres 
fills (si és que existeix Netflix i si 
és que encara es pot mantenir 
l’atenció en alguna cosa que 
duri més de 20 minuts) com 
nosaltres ara veiem al Canal 
Història una bio de Wojtyla. 

La vida del nostre protago-

nista potser adquireix 
ara un nou-vell sentit: 
defensar el llegat del 
seu cap, líder es -
piritual. El d’un teò -
leg, el d’algú més ar-
mat intel·lectualment 
que el seu successor. 
Perquè no sigui un 
mer nom en un llistat 
ni tampoc un Papa 
l’únic tret per recordar 
del qual va ser renun-
ciar al càrrec. Georg 
Gänswein va acudir al 
funeral discret i com -
mogut, amb sotana i 
roquet. «Va començar 
a respirar amb dificul-
tat i vam resar. Crec 
que les seves últimes 
paraules van ser ‘Déu, 
t’estimo’», ha dit res-
pecte als últims mo-
ments de Benet XVI. 

Corresponsal en la mort. Però 
ell, al contrari, no pretén des-
cansar en pau. 

Llibre explicatiu 

El George Clooney de Sant Pere, 
com el va batejar Vanity Fair (sí, 
no n’hi ha per a tant) vol aturar 
les «calúmnies», mentides i 
errors que segons ell s’estan 
proferint. I vol fer-ho amb un 
llibre que sigui explicatiu i defi-
nitiu (i supervendes). Haurà de 
batre’s, si surt aviat, que sembla 
que sí, a les prestatgeries lli-
bresques amb les memòries del 
príncep Enric, tot i que finals de 
gener no és època de grans no-
vetats literàries. Sí, per què no, 
de grans revelacions. Atents. 
L’assumpte és ben guapo. n

El bell i fidel 
benedictí Georg 

Gänswein 
ARQUEBISBE I SECRETARI 
PERSONAL DEL PAPA  
BENET XVI

PER  
JOSÉ MARÍA DE LOMA

Llimona & vinagre

Guglielmo Mangiapane / Reuters

 Gänswein 
visita la capella 
ardent de Benet 

XVI, el dia 3 
passat a  

la basílica de 
Sant Pere. 
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PER A GRUPS

e9 Caldes de Montbui 
- Barcelona 

Caldes de 
Montbui

Palau-solità
i Plegamans

Santa Perpètua 
de Mogoda

Barcelona

●   Vehicles accessibles    ●   WIFI gratuït   ●   Premsa gratuïta a bord

C-33

Sortides cada 5 minuts en hora punta

Per només*

* Preu amb la T-casual de 2 zones. Amb transbordament gratuït als busos urbans i metro.  El trajecte Caldes de Montbui-Barcelona són 3 zones. Preu del viatge amb T-Casual 3 zones: 3,05€
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Els monjos del Valle de los Caídos es
resisteixen a marxar i es planten als jutjats
La llei de memòria democràtica preveu que els monjos benedictins que habiten a Cuelgamuros
abandonin el Valle de los Caídos. Tot i que així ho recull la llei, els religiosos no hi estan
d'acord. Segons publica elDiario.es, la comunitat religiosa dirigida per Santiago Cantera
planeja resistir-se a través de la via legal. Els darrers mesos, s'haurien estudiat diverses
solucions per quan els monjos abandonessin el Valle, des de la creació d'una nova congregació
en el cementiri dels màrtirs de Paracuellos fins a la tornada al monestir de Sils, d'on aquesta
comunitat va marxar l'any 1958 per fundar l'actual monestir al Valle de los Caídos. Res seduiria
els religiosos que optarien per mantenir-se en peu de guerra. 

Si bé les opcions de futur per aquesta comunitat religiosa segueixen sobre la taula, abans
d'emprendre el camí cap a la seva nova llar lluny del Valle de los Caídos passarà pels jutjats.
Els monjos no descarten accions legals contra Patrimoni Nacional i contra la mateixa llei de
memòria democràtica, la qual declara extinta la Fundació de la Santa Cruz del Valle de los
Caídos, justament el que els empeny a abandonar-lo. 

Segons afirma el digital, els benedictins estarien preparant un plet per impagament de les
quotes destinades a l'esmentada fundació i una qüestió de constitucionalitat sobre la norma
que preveu canviar el nom del Valle, així com la seva conversió en un espai de memòria. Els
plans dels religiosos no acabarien aquí, ja que tampoc estaria descartada la possibilitat de
denunciar la seva marxa com una violació del dret fonamental de la llibertat religiosa. És a
dir, la comunitat benedictina marxarà d'aquest símbol franquista lluitant amb dents i ungles. 

Llum verda a l'exhumació de Primo de Rivera

La llei de memòria democràtica aprovada el mes d'octubre passat a instàncies del govern
espanyol manté diverses qüestions per resoldre que previsiblement s'han de desbloquejar al
llarg del 2023, entre les quals destaquen les exhumacions del fundador de Falange, José
Antonio Primo de Rivera, i els militars José Moscardó i Jaime Milans del Bosch. 

A la cripta del Valle encara descansen les restes de Primo de Rivera, malgrat que la seva família
es va avançar a l'entrada en vigor de la llei de memòria i va sol·licitar a l'abat i a la Comunitat de
Madrid exhumar les restes abans que el lloc es converteixi al cementiri civil. La família va
informar llavors que també havia sol·licitat les llicències corresponents a l'Ajuntament de Sant
Llorenç de l'Escorial per traslladar les restes mortals, però el permís encara no ha estat concedit.

https://www.elnacional.cat/ca/politica/monjos-valle-caidos-resisteixen-marxar-planten-jutjat_947904_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/tag/valle-de-los-caidos
https://www.elnacional.cat/ca/politica/exhumacio-primo-rivera-llicencia-govern-espanyol-decidira-familia_940575_102.html
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Sovinteja l’expressió, segurament 
amb raó, que no hi ha joves a l’Església, 
però ens manca anar una mica més en-
llà i valorar els qui ja hi són i veure i fer 
visible el que realment s’està fent i so-
bretot saber escoltar què demanen a 
l’Església i què voldrien millorar. Fora 
bo no ser tan negatius i acollir i apreci-
ar allò que tenim i que no és tan minso 
com hem assumit.

Diferents mitjans eclesials i fi ns i 
tot generalistes s’han fet ressò de l’in-
forme que ha publicat l’Observatori 
Blanquerna de Comunicació, Religió i 
Cultura de la Universitat Ramon Llull, 
en col·laboració amb la Universitat Ca-
tòlica Portuguesa, i el suport de Por-
ticus Ibèria. El Mapa de necessitats, 
recursos existents i bones pràctiques 
en pastoral per a la formació espiritu-
al dels joves a Espanya i Portugal és 
una anàlisi acurada del que s’ofereix 
o generen els joves pastoralment a les 
diòcesis espanyoles i portugueses. El 
pal de paller de tota la investigació és 
l’exhortació apostòlica postsinodal 
Christus vivit del papa Francesc.

Diferents investigadors acadèmics 
van parlar amb cadascuna de les diò-
cesis —s’ha de dir que algunes més dis-
posades que altres— i amb grups i mo-
viments per saber què mancava, què es 
tenia i què estava funcionant en la seva 
portio d’Església de cara a la pastoral 
juvenil i la formació espiritual dels joves.

El resultat destaca que l’escolta, 
l’acompanyament, la sostenibilitat i 
la coordinació són claus que els joves 
catòlics reclamen a l’hora d’activar 
iniciatives de formació en la fe.

El primer que vol mostrar aquest 
mapa, explicat al llarg de més de 100 

SOR GEMMA MORATÓ I SENDRA, o.p.

pàgines, són les iniciatives de pas-
toral juvenil a les diòcesis d’Espa-
nya i Portugal per conèixer quins 
elements destaquen i quins prefe-
reixen els joves. Per arribar a certes 
conclusions la tasca va ser complexa, 
sobretot perquè el confi nament per 
Covid-19 es va fer present, però això 
ha permès que es tinguin en compte 
iniciatives digitals que han fet avan-
çar l’Església en aquestes qüestions 
cibernètiques, algunes de les quals ja 
s’han quedat malgrat que no podem 
perdre de vista que els joves preferei-
xen les iniciatives presencials.

De les conclusions se n’extreu, 
primer que tot, quelcom de tota la 
vida, però que potser ara en temps 
de sinodalitat fora el moment de 
corregir. Els joves demanen més 
escolta per part de les diòcesis i ins-
titucions eclesials en el moment de 
dissenyar les accions de pastoral ju-
venil, volen ser protagonistes d’allò 
que se’ls proposa, desitgen oferir i 
liderar iniciatives dels joves per als 
joves. Parlen d’una formació en la 
fe amb els joves, no només per als 

Presentat un informe sobre Pastoral Juvenil

Els joves demanen 
més escolta i protagonisme

Barcelona

És una publicació 
clara, aterrada, 
pionera, 
que inicia un camí 
d’investigació 
per ajudar els agents 
de pastoral 
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El Vaticà obre al públic la tomba de Benet
XVI | Catalunya Religió
Vatican News La cripta on es troba enterrat el papa Benet XVI, entre les tombes d'altres papes,
s'ha obert al públic aquest diumenge al matí. Una llarga cua de pelegrins des de bon matí per
visitar la tomba, situada al mateix lloc on inicialment havien estat sepultades les despulles de
sant Joan Pau II. 

La làpida de marbre amb l'epígraf en negre 'Benedictus PP XVI' es troba flanquejada per dos
gerros de flors. Les primeres a visitar les despulles del papa emèrit han estat tres noies italianes
d'Apulia: "Era un Papa important, sentíem la necessitat de ser avui aquí", han dit. Les noies han
demanat als periodistes presents a les grutes vaticanes: "Res de fotos, només resar". 

Les persones que s'hi han fet presents han estat en silenci resant pel pontífex i el seu testimoni
de fe. Entre ells, un home procedent de Varsòvia que ha qualificat Benet XVI com "un dels
papes més importants de la història". Darrere seu, un grup de dones de Venècia, que volien
expressar la seva proximitat: "Benet ens dona esperança".

Al lloc de Joan Pau II, el desig de Benet XVI

Joseph Ratzinger va ser enterrat on hi havia anteriorment la tomba de sant Joan Pau II. Així ho
va demanar el pontífex expressament. Les restes de Wojtyła van ser traslladades el 2011,
immediatament després de la seva beatificació, a la capella de Sant Sebastià, al costat de la
Pietat de Miquel Àngel.

La inhumació de la tomba de Benet va tenir lloc al final del funeral celebrat pel papa Francesc a
la plaça de Sant Pere. El taüt de xiprer es va col·locar dins d'un fèretre de zinc, que al seu torn es
va guardar en un altre taüt de roure que després va ser enterrat.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/vatica-obre-public-tomba-benet-xvi
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2023-01/benedicto-xvi-fieles-en-oracion-ante-su-tumba-en-las-grutas-vati.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/benet-xvi-papa-teoleg
https://www.catalunyareligio.cat/ca/francesc-acomiada-benet-xvi-tempestes-solituds
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7.000 persones han visitat l'exposició de
pessebres del Peu del Romeu de Lleida |
Catalunya Religió
BISBAT DE LLEIDA Més de 7.000 persones han passat, durant aquestes Festes de Nadal, per
l’exposició de Pessebres i Diorames de la capella del Peu del Romeu de Lleida, que ha tancat
aquest diumenge 8 de gener al vespre amb un balanç molt positiu. En la que és alhora la seu
social de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, han estat exposats durant els 20 dies que ha
estat oberta al públic, prop de 100 diorames, a banda d’una molt bona col·lecció de figures i
singulars conjunts de pessebres, que han estat l’admiració de tots els visitants.

El pessebre emblemàtic d’aquest Nadal ha ocupat bona part de la capella, en una construcció
monumental del mestre pessebrista Josep Figueras. L’itinerari expositiu ha continuat per la
primera planta, on els visitants han gaudit de la magnífica col·lecció de 44 diorames bíblics dels
mestres pessebristes Emili Tordera i Marta Pérez, dedicats tots ells a la vida de Jesús, on les
escenes nadalenques tenen un singular protagonisme. També han pogut contemplar dos
pessebres en miniatura dins d’una ametlla i una nou, els més petits d’Espanya.

Ja a la segona planta han pogut admirar els 16 diorames bastits entre els anys 60 i 70 per
Paulina Ametller, la primera mestra pessebrista de Lleida, que ha deixat com ha llegat un
extraordinari conjunt que ha estat restaurat recentment. Aquest mateix espai acull diversos
conjunts de figures i pessebres d’arreu del món. Finalment, els visitants han pogut veure a la
tercera planta les terracotes de l’escultora i pessebrista Magdalena Ibars, traspassada l’any
2021, i el conjunt de diorames de la recordada Mestra Pessebrista Joaquima Barrufet, així com
una mostra d’originals pessebres del també Mestre Pessebrista Josep Figueras.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/7000-persones-han-visitat-exposicio-pessebres-peu
https://www.bisbatlleida.org/ca/content/7000-persones-han-passat-lexposici%C3%B3-de-pessebres-del-peu-del-romeu
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L’Associació de pessebristes de Girona entrega els
premis als millors pessebres - Diari de Girona

Un moment de l’entrega de premis. | MARC MARTÍ

L’Associació de pessebristes de Girona va entregar ahir els premis del 33è Concurs de pessebres que va acollir ahir
al vespre la Sala d’Actes de l’Edifici CaixaForum. Aquest any, la participació en el concurs es va fer de forma virtual i
divendres passat ja es van fer públic els noms dels guanyadors de les dues categories que tenia el certamen.

En primer lloc, la de pessebres populars, on es va imposar Elena Serra, a qui se li va fer entrega de l’arcàngel d’or.
Mentrestant, l’arcàngel d’argent i el de bronze, el segon i el tercer premi, van ser entregats a la Família Masdevall-Figa i a
Artur Genís, respectivament. Aquest concurs va tenir una cinquantena de participants. Mentrestant, la categoria de
pessebres artístics va tenir set pessebres presentats dins concurs. Jesús Miquel Aguilar va guanyar l’arcàngel d’or,
Narcís Sureda el d’argent i Jordi Barris i la Parròquia Sant Cugat de Salt el de bronze.

https://www.diaridegirona.cat/girona/2023/01/10/l-associacio-pessebristes-girona-entrega-80949793.html
https://www.diaridegirona.cat/tags/concursos/
https://www.diaridegirona.cat/girona/salt/
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Distinció dels pessebristes de Girona a
l’artista Josep Perpiñà | J.F | girona |
Societat | El Punt Avui
L’Associació de Pessebristes de Girona va distingir ahir amb el premi d’honor Arcàngel de Ferro
l’artista Josep Perpiñà Citoler, en reconeixement de la seva tasca pessebrística “d’especial
rellevància”. Perpiñà, escultor i pintor, és el vicepresident de l’associació que organitza el
concurs de pessebres de Girona i que commemora el seu 75è aniversari.

Perpiñà, que va contribuir a muntar el pessebre monumental de l’entrada de l’ajuntament de
Girona i en va ser l’ideòleg, va rebre la distinció durant l’acte de lliurament de premis del concurs
de pessebres d’aquest any, que va tenir lloc ahir al vespre al Caixa Fòrum Girona. Anys enrere
també havien rebut l’Arcàngel de Ferro Jordi Dalmau i Jordi Barris, entre d’altres.

En el 33è concurs de pessebres Arcàngel de la Catedral, en la categoria de pessebres populars,
el jurat va distingir Elena Serra (Arcàngel d’Or), Família Masdevall Figa (Arcàngel d’Argent) i
Artur Genís (Arcàngel de Bronze). En la categoria de pessebres artístics, els distingits van ser
Jesús Miquel Aguilar (Arcàngel d’Or), Narcís Sureda (Arcàngel d’Argent) i Jordi Barris, de la
parròquia Sant Cugat de Salt (Arcàngel de Bronze).

Pel que fa al 74è concurs de pessebres de l’Associació de Pessebristes de Girona, els premiats
van ser Paquita Peraferrer (primer premi), Víctor Feliu (segon premi) i Pere Batlle (tercer premi).

https://elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2239626-distincio-dels-pessebristes-de-girona-a-l-artista-josep-perpina.html
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L’Escola Cristiana promou la VII Setmana de
la Bíblia | Catalunya Religió
FECCSota el lema “Us anunciem allò que hem vist i sentit”, la VII Setmana de la Bíblia se
celebrarà la setmana del 22 al 28 de gener del 2023. Enguany, l'Escola Cristiana de Catalunya
s'uneix com a promotora de la proposta. Aquesta és una iniciativa de la Conferència Episcopal
Tarraconense iniciada el 2016 que conflueix amb la proposta del papa Francesc per celebrar el
'Diumenge de la Paraula' el tercer diumenge durant l’any des del 2019. Les entitats promotores
d’aquesta setena edició són l’Abadia de Montserrat, l’Associació Bíblica de Catalunya, el Centre
de Pastoral Litúrgica, l’Editorial Claret i Ràdio Estel – Catalunya Cristiana.

La col·laboració de l’Escola Cristiana per aquest any es concretarà en quatre accions. Per una
banda, es proporcionarà l’escrit editorial del butlletí 'Llambregades de pastoral educativa' del
mes de gener per al setmanari de Catalunya Cristiana. Per altra, la institució educativa de les
Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret proporcionarà una nova videocàpsula amb
el títol 'Com podem treballar o fer present la Bíblia a l’escola?', amb la col·laboració de la
religiosa M. Cecília Cortacans, i un webinar gratuït i obert a tota la comunitat educativa
el dimecres 25 de gener, de les 17:00 h a les 18:00 h, amb el títol 'Intel·ligències Múltiples i
Bíblia a l’aula', amb la col·laboració de professors de les escoles Sagrada Família-Natzaret.
Pròximament, es publicarà la inscripció al webinar bíblic.

Finalment, el programa de l'Escola Cristiana a Ràdio Estel, 'Escola de Família', tractarà el tema
'La Bíblia en família' el dissabte 21 de gener, de 9:00 h a 10:00 h del matí. 

Tota la informació estarà a l’espai web de la Setmana de la Bíblia, on podeu trobar ja materials
per descarregar sobre l’Evangeli de Sant Lluc i Sant Marc que poden resultar d’interès a l’aula
ara que es culminen els terminals de les dues torres de la Basílica de la Sagrada Família
d’aquests evangelistes.

Apropar la Paraula a infants i joves

L’interès per atansar la Paraula als infants i joves de les escoles cristianes ve de lluny. Des de
l’inici, l'Escola Cristiana ha promogut la participació en el Concurs Bíblic i, en el seu moment, es
va comptar també amb una secció específica anomenada 'Recursos FECC' on es podia accedir
als vídeos bíblics del dibuixant Picanyol, alguns dels quals es poden tornar a veure en
els tutorials que ofereix Toni Matas per a l’edició del Concurs Bíblic en curs.

Des de l'Escola Cristiana es recomana veure la videocàpsula que va elaborar el Departament
de Pastoral de la FECC amb el suport de la biblista i professora de l’ISCREB, la religiosa Mª
Claustre Solé, responent a la pregunta 'Fa nosa la Bíblia a l’escola?'.

També pels voltants de la Setmana de la Bíblia, l’Escola Cristiana i l’ISCREB tenen oberta la
inscripció a la formació 'Testimonis bíblics i currículum' que serà impartida pel cap de l'àrea
teològica del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, José Manuel Andueza.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-cristiana-promou-vii-setmana-biblia
https://www.pastoralfecc.cat/2022/11/22/lescola-cristiana-promou-la-viia-setmana-de-la-biblia/
http://www.setmanadelabiblia.cat/
http://www.setmanadelabiblia.cat/
http://www.setmanadelabiblia.cat/materials-per-descarregar/
https://www.iscreb.org/ca/formacio/linies-formatives/testimonis-biblics-i-curriculum-fecc-iscreb
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Mor Francesc Martínez-Soria, el 'pare Paco'
de Santa Anna
Redacció / ACN 9 de gener de 2023 (09:34 CET)

El monjo de Poblet Francesc Martínez-Soria Ramos va morir dissabte 7 a les nou del vespre
als 88 anys a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, segons va informar el monestir de la Conca de
Barberà a través d'un comunicat. L'eclesiàstic era fill de l'actor Paco Martínez Soria i
s'hostatjava a la infermeria del monestir perquè patia una malaltia des de feia anys. Martínez-
Soria va néixer a Barcelona el 18 de juliol de 1934 i va ser l'únic fill baró que va tenir el conegut
actor 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.

A Mataró se'l coneixia com a 'padre Paco' de la seva etapa als escolapis de Santa Anna, on va
ser docent durant diversos anys. Va estar a l'Escola Pia Santa Anna fins l'any 1991.

Una trajectòria singular

 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 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.capgros.com/actualitat/mataro/mor-francesc-martinez-soria-pare-paco-durant-anys-santa-anna_809071_102.html
https://www.capgros.com/redaccio-acn_384_115.html
https://www.capgros.com/actualitat/ha-mort-un-escolapi-escolapi_703934_102.html
https://www.capgros.com/actualitat/mataro/escola-pia-santa-anna-mataro-segona-catalana-mes-alumnes-aillats_805466_102.html
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Mn. Josep Maria Fabró, 
sempre al costat dels preferits de Jesús

XAVIER RODRÍGUEZ CALLAO, SJ
Capellania catòlica C.P. Brians 2

No fa massa anys que conec Mn. 
Josep Maria Fabró, deu anys potser, 
quan coincidíem a les reunions de 
voluntaris del Centre Penitenciari 
Lledoners a la parròquia de Navar-
cles. Des del primer moment vaig 
notar que no era un capellà que fes 
olor de sagristia. Impressionava la 
tendresa, humilitat i pau acollido-
ra que, amb naturalitat, traspuava 
la seva persona quan el tractaves 
personalment. Malgrat això, també 
veia en ell un home amb caràcter, 
temperament i conviccions fermes. 
Basades en l’Evangeli de Jesús i en 
el Concili Vaticà II.

El Concili Vaticà II va marcar la 
seva vida presbiteral i pastoral. Va 
ser un capellà obrer. Sabia combi-
nar la vida espiritual amb el servei 
pastoral a la parròquia i el treball 
a la fàbrica. Treball, per i amb els 
més pobres, que va malmetre la 
seva salut fins arribar a afeccions 
respiratòries greus que no va poder 
superar el 27 de desembre passat, 
quan tots els interns difunts de les 
presons, que ell havia estimat i con-
solat, li van obrir, definitivament les 
portes del Cel.

Dedicat a la pastoral penitenciària 
des de l’any 1991 fins a la pandèmia 
del 2020. La seva tasca social, pas-
toral i parroquial anava omplint-se 
d’una militància ferma i carregada 
d’estimació pels seus «feligresos», 
creients o no creients. No engreixa-
va les ovelles de la pleta, sinó que 

sortia, de presó en presó, a cercar 
les ovelles «presumiblement» per-
dudes. Aquest estil de ser prevere 
crea sovint certs problemes... Calia, 
doncs, assumir-los i estar al costat 
dels preferits de Jesús, que també 
va ser empresonat i condemnat.

El papa Francesc diu sovint que 
el pastor ha de fer olor d’ovella. Tot 
i seguint aquesta comparança, puc 
assegurar que mossèn Fabró no feia 
olor d’encens. En tot cas, com molts 
dels seus feligresos, i pel fet d’estar 
a prop i molt a prop d’ells, feia «olor 
de porro». 

Aquest acompanyament radical 
dels interns, aquest ser crític i fi-
del alhora, va fer que es guanyés 
el respecte i el reconeixement dels 
treballadors de Can Brians, dels 
funcionaris i, per descomptat, dels 
interns. Interns que, a la darrera Mis-
sa del Gall de dissabte dia 24, van 
pregar per ell, que tant l’estimaven 
i admiraven.

La seva obra continuarà a la Llar 
d’Acollida que, a Martorell mateix, 
ofereix aixopluc a interns que sur-
ten de permís, de tercer grau o en 
llibertat definitiva.

Edmund Burke diu que perquè el 
món vagi malament només cal que 
les «bones persones» no facin res. 
Mossèn Fabró ha dedicat molt de 
temps, amor, fe i energia perquè el 
Regne de Déu sigui, avui, una mica 
més a prop nostre. Donem-ne grà-
cies a Déu.

El Concili Vaticà II va 
marcar la seva vida 
presbiteral i pastoral
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vaticans. «Me voy a ver al abuelo», de-
ia Bergoglio amb humor. De vegades 
passejaren amb l’utilitari blanc que un 
capellà italià va regalar al papa Fran-
cesc, que anava al volant, amb Benet 
de copilot. 

Joseph Ratzinger ha estat un dels 
grans teòlegs —crec que el més gran— 
del segle XX. Quan la vigília de Nadal 
del 2009 va llançar la idea de l’Atri dels 
Gentils, va dir immediatament quina era 
la seva finalitat: mantenir desperta la 
recerca de Déu entre agnòstics i ateus 
com a primer pas cap a la seva evan-
gelització. És a dir, un preludi del que 
el seu successor, el papa Francesc, ha 
anomenat repetidament «Església en 
sortida». 

El mateix Benet havia donat exem-
ples de diàleg amb grans intel·lectuals, 
com el que va sostenir amb el filòsof 
Jürgen Habermas a l’Acadèmia Catòlica 
de Munic sobre els fonaments morals 
prepolítics de l’Estat liberal, des de les 
fonts de la raó i de la fe. La diversitat de 
les posicions de l’un i l’altre respecte 
a les arrels de la legitimitat de l’Estat 
democràtic semblava que posava en re-
lleu l’oposició entre revelació i raó, però 
també hi va haver coincidències entre 
tots dos, com la necessitat de controlar 
els perills que tant les religions com la 
raó suposen per als drets de l’home.

Però el Papa emèrit no parlava sola-
ment amb intel·lectuals. Una vegada, 
una nena vietnamita li va preguntar com 
s’imaginava el Cel i el Papa, amb gran 
tendresa, li va explicar que se l’imagina-
va com l’experiència viscuda d’infant els 
diumenges a la tarda quan era tan feliç 
passejant amb la seva família, anant a 
missa i compartint la taula.

Quan el 2010 Benet XVI va venir a 
Barcelona a beneir la Sagrada Família, 
li devia semblar que entrava en aque-
lla Jerusalem celestial que Gaudí havia 
somniat i que era al bell mig de la Jeru-
salem terrenal. 

Papa Benet, gràcies per tant! La teva 
doble renúncia ha estat fecunda, que 
ja contemplis aquella Veritat que fou el 
nord de la teva vida.

L’Església està de dol. Déu ha cridat 
Joseph Ratzinger, el papa Benet XVI, 
després d’una vida llarga i fecunda: un 
dels pontífexs més ancians de la his-
tòria. La seva inesperada renúncia, el 
febrer del 2013, fou doblement heroica: 
no sols va renunciar al pontificat, amb 
tot el que aquesta decisió representava, 
sinó que va renunciar també a tornar a 
la seva Baviera nadiua, cosa que hau-
ria estat comprensible, però que podria 
haver donat pas a una mena de cisma 
entre els devots d’un i altre pontífex.

Hem pogut tenir un bell exemple 
de comunió, que reflecteix la pel·lí-
cula Los dos papas. S’han vist sovint 
i fins i tot quan Francesc estava millor, 
se n’anaven a passejar junts pels jardins 

La doble renúncia 
del papa Benet XVI
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Joseph Ratzinger 
ha estat un 
dels grans teòlegs 
—crec que el més 
gran— del segle XX
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Fra Josep Gendrau Valls
El dimecres 28 de desembre va morir sobtadament el franciscà Josep Gendrau als 88 anys,
havia nascut a Berga l’any 1934, sempre que podia pujava a visitar l’extint convent de Sant
Francesc i la seva família propera. Havia estat, durant molts anys, ministre provincial de la
Província Franciscana de Sant Salvador d’Horta de Catalunya. El 2015 es va extingir aquesta
província en unificar-se amb la nova província de la Immaculada amb seu a Madrid. Així,
Gendrau ha estat el darrer provincial dels frares franciscans Ordo Fratrum Minorum (OFM) a
Catalunya. Va ingressar al noviciat de l’orde l’any 1950, va fer la professió solemne el 1955 i va
ser ordenat sacerdot l’any 1958. En els primers anys va exercir al convent parròquia de Mare de
Déu de la Salut i a la parròquia de Sant Rafel de la Guineueta de Barcelona. El 1980 va ser
destinat com a guardià i rector al Remei de Vic i el 1989 del convent franciscà de Sant Antoni de
Lleida i director de la residència universitària.

Cada any per Patum, tenia ocasió de fer una bona xerradeta amb fra Gendrau al balcó de casa
de l’advocat Sensada de la plaça de Sant Pere de Berga, ja que la seva esposa era la seva
neboda. Teníem una bona relació personal amb ell, li vaig demanar ajut per fer la biografia de fra
Lluís Colomer Salada, franciscà berguedà, com ell, i que fou assassinat pels anarquistes de la
Columna de Hierro quan era el vicari del convent d’Alcalà de Xivert. Em va explicar que la seva
mare, si no vaig errat, era de ca la Maria Francesa de la plaça de Sant Pere de Berga, sempre
l’hi havia dit que era un gran predicador. Va facilitar-me l’accés a l’arxiu dels franciscans del
carrer de Santaló de Barcelona i, fins i tot, em va comentar que ell, fra Gendrau, era qui havia fet
el tancament del convent franciscà d’Alcalà de Xivert feia uns anys. El seu funeral es va fer a
l’església franciscana de Santaló el dissabte 31 de desembre, amb un presbiteri ple de gom a
gom amb uns trenta sacerdots concelebrant l’ofici del funeral. No hi cabia ni una ànima a
l’estèsia, en acabar la cerimònia per treure les seves despulles van interpretar el Ball de l’Àliga
de la Patum, que és també la música del solo de l’Himne de la Coronació de la Mare de Déu de
Queralt de l’any 1916. Aquest Nadal havia presidit la seva darrera missa del gall a l’ermita de
Sant Francesc. Va morir a Vic.

Fra Gendrau fou l’encarregat de fer el tancament del convent franciscà de Berga i del pacte que
es va fer de la seva cessió temporal amb l’Ajuntament berguedà. Li agradava molt oficiar missa
a l’església de Sant Francesc de Berga, sobretot en diades assenyalades com per la festa de
Sant Eloi, que a Berga se celebra el juliol. Deixarà un gran buit a la seva família propera, com a
tota la família franciscana. Amb ell s’acaba una llarga tradició de franciscans berguedans de
centenars d’anys, però sempre reviurà en el record dels seus parents i dels que vam tenir el
privilegi de poder-lo conèixer i tractar.

https://www.regio7.cat/opinio/2023/01/10/fra-josep-gendrau-valls-80946028.html
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