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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. No està permès remetre’l a altres 
persones o la seva explotació comercial. La difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que vetllen pel compliment d’aquesta 
normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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El cas de l’informàtic de l’escola 
Pare Manyanet de Sant Andreu 
(Barcelona) castigat per la direcció 
després de desemmascarar un sa-
cerdot pedòfil ha fet un tomb. La 
lupa judicial finalment es posa so-
bre els qui van reprendre el treba-
llador que, tal com va destapar EL 
PERIÓDICO, va ser repudiat, san-
cionat i acomiadat per avisar els 
Mossos després de trobar acciden-
talment 39 gigues d’imatges de 
violacions de menors a l’ordinador 
d’un exprofessor encara en con-
tacte amb alumnes.  

Segons una resolució judicial a 
què ha tingut accés aquest diari, 
l’Audiència de Barcelona ha orde-
nat que s’investigui Josep Maria T., 
director de l’escola Jesús, Maria i 
Josep del districte barceloní, i An-
tonio R., advocat de la congregació 
Pare Manyanet a la qual pertany 
aquest centre concertat per la Ge-
neralitat. Tots dos estan citats el 16 
de gener al Jutjat d’Instrucció nú-
mero 7 de Barcelona com a «in-
vestigats» per un delicte «contra 
l’administració de justícia».  

La resolució judicial, que esti-
ma un recurs presentat per l’ad-
vocada Paula Narbona, que re-
presenta l’informàtic, ordena que 
s’aclareixi si el director i l’advocat 
van assetjar l’empleat i si van 
perpetrar amb les suposades co-
accions i amenaces que hi van 
bolcar un delicte d’obstrucció a la 
justícia o d’encobriment, ha ex-
plicat la lletrada. 

Gir a una situació injusta 

L’informàtic, en lloc de ser reco-
negut per la institució després de 
trobar pornografia infantil a l’or-
dinador del sacerdot –un gest 
que va permetre apartar un pe -
dòfil de 63 anys que com a rector 
d’una parròquia seguia en con-
tacte amb menors–, va ser expe-
dientat, ame naçat amb una que-
rella criminal, apartat de l’esco-

la, forçat a teletreballar i, final-
ment, acomiadat.  

Després de publicar aquest di-
ari el seu cas, l’escola va tancar 
l’expedient sancionador i no va 
presentar cap querella. La notícia 
va indignar el Col·legi Oficial d’En-
ginyeria Tècnica en Informàtica 
de Catalunya (COETIC) i el Col·legi 
Oficial d’Enginyeria en Informà-
tica de Catalunya (COEINF), però 
no va alterar la Conselleria d’Edu-
cació, responsable última d’un 
centre concertat.   

A través d’un portaveu, Educa-
ció va assegurar a aquest diari poc 
després de la notícia que investi-
garia els fets. No ho va fer. I trans-
correguts dos anys, ni tan sols ha 
contactat amb l’informàtic per in-
teressar-se pel seu estat.  

«Tot això em va afectar molt. 
Em va destruir l’autoestima i fins 
i tot vaig tenir pensaments de su-
ïcidi. Ara estic molt millor», ex-
plica, després de gairebé dos anys 
de teràpia. «Sembla que les coses 
tornen ara al seu curs», celebra, 
després de saber que la justícia 
investiga el director i l’advocat de 
la congregació.  

L’escola va mostrar ahir la 
«disposició total dels responsables 
de l’escola a col·laborar amb la jus-
tícia» i va confirmar que tant el di-
rector com l’advocat acudiran a 
declarar. El centre insisteix en la 
seva versió que «mai va castigar ni 
va sancionar el tècnic informàtic. 
No es va assetjar mai el treballa-
dor, ni se’l va coaccionar ni se’l va 
amenaçar i ni de bon tros es van 
encobrir delictes». 

Els fets 

L’abril del 2021, l’informàtic es va 
reincorporar després de les vacan-
ces de Setmana Santa al seu lloc de 
treball a l’escola, setmanes des-
prés que l’agència Efe informés de 
la detenció del sacerdot Joaquim C. 
per tinença de pornografia infan-
til. El director Josep Maria T. el va 
cridar al seu despatx quan va arri-
bar al centre. En aquesta conversa, 
segons l’informàtic, el director li 

va recriminar haver perjudicat 
«greument» l’escola amb el seu 
avís als Mossos, el va culpar que la 
notícia provoqués un descens de 
les inscripcions escolars i que això 
comportés que alguns professors 
perdessin la feina. Josep Maria T. 
va finalitzar la reunió remarcant-
li que l’advocat de la congregació, 
Antonio R., li havia obert un expe-
dient informatiu. L’expedient, re-
dactat per l’advocat Antonio. R., 
qualificava els fets protagonitzats 

per l’informàtic com «un atemp-
tat contra els drets a la intimitat, 
privacitat i pròpia imatge del pare 
Joaquim C. de manera injusta i in-
justificada» i afegia que l’actuació 
del tècnic podria ser constitutiva 
del «delicte de revelació de secrets 
tipificada als articles 197 i 199 del 
Codi Penal». L’advocat deixava en 
mans de la direcció del centre les 
mesures cautelars que s’havien 
d’aplicar a l’informàtic per impe-
dir que perjudiqués els membres 
de la comunitat educativa o tornés 
«a cometre fets que podrien ser 
constitutius d’infracció».  

Finalment, anunciava que es 
valoraria fins i tot si procedia in-
terposar una querella contra el 
treballador. El director li va remar-
car que, sense tornar al seu des-
patx, havia de marxar a casa per-
què a partir d’aquell moment tre-
ballaria a distància. Al cap de pocs 
dies, l’informàtic, víctima d’un 
atac d’ansietat, va agafar la baixa 
mèdica. Als cinc mesos, va accep-
tar un acomiadament procedent i 
no ha tornat a tenir contacte amb 
l’escola, que va acabar denunciant.   

Paral·lelament al càstig a l’in-
formàtic, i gràcies al seu avís, els 
Mossos van arrencar una investi-

gació contra el capellà Joaquim C. 
El van arrestar i van analitzar tant 
el contingut de l’ordinador perso-
nal com el del seu telèfon mòbil. 
Un portaveu de l’escola va deixar 
caure després de la detenció que 
les imatges de pornografia infan-
til –1.000 fotografies i 400 vídeos 
localitzats al disc dur– no neces -
 sàriament havien sigut introdu -
ïdes a l’ordinador pel capellà, pro-
pietari del portàtil, sinó que ho 
podia haver fet una tercera perso-
na. I va insinuar fins i tot que podia 
haver sigut el mateix informàtic el 
que va ficar allà el contingut de 
pornografia infantil sense conei-
xement del sacerdot. Però tals 
acusacions es van demostrar ab-
surdes quan els Mossos van trobar 
també 152 arxius de pornografia 
infantil al telèfon mòbil del cape-
llà Joaquim C.  

El sacerdot Joaquim C. havia 
fet classes de religió tant al Pare 
Manyanet de Sant Andreu com al 
de Les Corts. Actualment era el 
rector de la parròquia que es tro-
ba dins del recinte de la primera 
escola, on, a més, residia. La ins-
trucció d’aquesta causa contra el 
sacerdot, de 65 anys, està tanca-
da i pendent de judici. n

L’acomiadament per 
destapar un cas de 
pedofília en un col·le 
de BCN arriba al jutge

L’Audiència cita el director del Pare Manyanet  
i l’advocat del centre per fer fora l’informàtic que  
va trobar porno infantil a l’ordinador d’un sacerdot.

TRIBUNALS

GUILLEM SÁNCHEZ 
Barcelona

Entrada de l’escola Pare Manyanet de Sant Andreu.

Joan Cortadellas

El tècnic va localitzar 
per atzar imatges de 
violacions de menors 
a l’ordinador  
del capellà  

El centre educatiu 
nega que exercís cap 
tipus d’assetjament 
o coaccions contra 
el treballador
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El tenia a punt per enviar a la im-
premta quan arribés elmoment. I
monsenyor Georg Gänswein,
l’històricsecretaripersonaldeBe-
netXVI,hadeciditqueelmoment
serà una setmana després de l’en-
terrament del papa emèrit. L’ar-
quebisbealemanypublicaràdemà
el llibre Res més que la veritat. La
meva vida al costat de Benet XVI,
un llibre de més de 300 pàgines
que jaestàprovocantuna tempes-
ta al Vaticà. Si abans de l’enterra-
ment javadonarunapolèmicaen-
trevista en què ajustava comptes
amb el papa Francesc per limitar
les misses en llatí –que revocava
una de les mesures del seu pre-
decessor–, al llibre esbomba
els draps bruts sobre la convivèn-
cia entre els dos papes, malgrat
que el Vaticà sempre es va
esforçar a descriure-la com a
modèlica.
Per exemple, el secretari perso-

naldeBenetretreuaFrancescque

l’apartés, el generdel2020,del rol
de cap de la prefectura de la Casa
Pontifícia, un càrrec que havia
mantingut durant els primers set
anysdelpontificatdeJorgeMario
Bergoglio. “Em va mirar amb ex-
pressió seriosa i va dir per sorpre-
sa: ‘A partir d’ara quedi’s a casa.
Acompanyi Benet, que el necessi-
ta, i faci d’escut’”, explica en el lli-
bre. Ell es va sentir com “un pre-
fecte a mitges”, i es va quedar
“sense paraules”. “Quan vaig in-
tentar replicar, ell va tancar la
conversa: ‘Vostè continuarà sent
prefecte, peròdesdedemàno tor-
na a la feina’. Després, segons la
versió deGänswein, quan li va ex-
plicar a Benet la decisió de Fran-
cesc, l’emèrit hauria comentat
“amb ironia”: “Penso que el papa
Francescnoconfiamésenmi ide-
sitjaquevostèemfacidecustodi”.
En les memòries, que fan olor

d’un èxit de vendes, el que va ser
l’ombra de Ratzinger durant
20 anys dona detalls sobre la seva
elecció el 2005, però també sobre
la seva històrica decisió de con-
vertir-seenelprimerpontífexque

blica.ElcardenalGerhardLudwig
Müller, successor de Ratzinger
com a prefecte de la Congregació
per a laDoctrinade laFe, hi va co-
incidir: “Malauradament, és una
d’aquelles controvèrsiesquenoés
bonaper al poble deDéu”.
Demomentnomés se sapqueel

Papaelvarebredillunsenaudièn-
cia privada, de què no van trans-
cendir detalls però en què sens
dubte van abordar detalls del lli-
bre.Enunadelessevesúltimesin-
tervencions, a l’àngelus de diu-
menge, Bergoglio semblava que
l’avisava: “El xafardeig és una ar-
ma letal: mata, mata l’amor, mata
lasocietat,matalafraternitat.Pre-
guntem-nos: soc una persona que
divideix o una persona que com-
parteix?”."

renunciava al papat en 600 anys, i
els seus anys finals, retirat en un
monestir als jardins vaticans. El
teòleg alemany va complir la pro-
mesa de viure apartat del món i
ambprou feines va fer intervenci-
onspúbliques,peròenocasionsva
ser instrumentalitzat pel sector
ultraconservador de la cúria, es-
pecialment pels opositors a Fran-
cesc. En aquest sentit, Gänswein

El papa Francesc
va rebre dilluns
l’arquebisbe alemany,
de qui no se sap
la destinació

explica, per exemple, que Benet
XVI va quedar molt “sorprès”
quanFrancescnovavolerrespon-
dre a una famosa carta de quatre
purpurats, al principi del seupon-
tificat, que protestaven perquè el
Papa plantegés que els divorciats
tornats a casar poguessin tornar a
combregar en alguns casos.
La gran pregunta ara és si el

Sant Pare donarà algun càrrec al
monsenyor alemanyper premiar-
lopels seus serveisdurant aquests
anys o si, al contrari, el castigarà
per parlar massa aviat. Ja són di-
versos els que lamenten la seva
falta de discreció. “Hauria estat
millormantenir-se en silenci. Ara
noéselmomentperaaquestesco-
ses”, deia diumenge el cardenal
Walter Kasper al diari La Repub-

El llibre
del secretari
deBenetXVI
sacseja el Vaticà
Georg Gänswein assegura que l’emèrit
va sentir que Francesc no confiava en ell

L’arquebisbe alemanyGeorg Gänswein en una cerimònia a la basílica de Sant Pere el 2016
8765432+611430/3/ . +6,76*-

*Les persones que no siguin membres del CLUB DE VINS també poden comprar els packs de vi abonant les despeses demanipulació i enviament de 5,9€ (per a tota la Península).
GF? 21?3BEA>1? DB ?#D 63,E,F64F1?5 // !626 : ?1F133.BD?7 3BEA@621? 1D ' 6D)7 @1A &;C A1@ 3BEA@6@ 6 =B,@E1> 96 $6D0,6@2.6 +3BEA@6E%D.E6 <(C*5 ") 8BD2B-DB5

Selecció

Monovarietals

deMerlot
Descobreix la suavitat d'aquest raïm

ACCEDEIXAL'OFERTA

-0' 0+ 2, & 3&#& 10 /(%*& #0.!%& , #(#"0),$+0

C
LU

B DE VIN
S

G
O
U
R

M
ET LA VAN

G
U

A
R
D
IA

2012 2022ANYS

935 500 105

gourmetlavanguardia.com

2020A
N
Y
A

DA
MOLTB

O
N
A

LACLAUDEVOLTA
DOPenedès
100%Merlot
CAVASHILL

2021A
N
Y
A

DA
MOLTB

O
N
A

FAISÀ
Siurana d’Empordà
100%Merlot
VINS DE TALLER

MERLOT
DOPenedès
100%Merlot
MAS RODÓ

2016A
N
Y
A

DA
EXCEL·LE

N
T

Selecció recomanada per

Eli Cots
Especialista en vins

i enoturisme

92
G.MONOVARIETALES

SELECCIÓ
GENER

49€
VALORADAEN

79€

52

52

52

52

52

52

52

52



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTES LES 

NOTÍCIES 



Mitjà: ccma.cat

Publicat: 10/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 2.566.091
Lectores

Valor: 3.181€

URL: https://www.ccma.cat/324/investiguen-lescola-pare-manya...

Investiguen l'escola Pare Manyanet per
acomiadar el tècnic que va denunciar un
mossèn pedòfil
Un jutge ha citat a declarar el director del col·legi Pare Manyanet de Sant Andreu i l'advocat de la
Congregació dels Germans de la Sagrada Família pel cas de l'informàtic que va denunciar un
capellà pedòfil i posteriorment va ser expedientat.

Segons ha avançat El Periódico, la justícia ha obert una causa contra els responsables del centre
pels delictes d'encobriment, assetjament laboral i obstrucció a la justícia.

El director del col·legi Pare Manyanet de Sant Andreu està citat a declarar per
l'acomiadament de l'informàtic

39 gigues de material pedòfil

El març de 2021, els Mossos d'Esquadra van detenir un capellà de la Congregació dels Germans
de la Sagrada Família-Pare Manyanet de Barcelona, acusat de tenir a l'ordinador vídeos de
pornografia infantil.

A l'ordinador del capellà s'hi van trobar 39 gigues de material audiovisual de contingut pedòfil
descarregat d'internet. Qui va alertar els Mossos d'Esquadra va ser un tècnic informàtic que
treballava al col·legi Pare Manyanet de Sant Andreu, on feia classes el detingut.

Segons va explicar la congregació, el religiós havia deixat l'ordinador a l'informàtic perquè no li
funcionava. Quan el tècnic va accedir als fitxers de l'ordinador, va trobar les imatges i ho va
denunciar als Mossos d'Esquadra a través d'un missatge directe a les xarxes socials.

Expedient, teletreball i acomiadament

https://www.ccma.cat/324/investiguen-lescola-pare-manyanet-per-acomiadar-el-tecnic-que-va-denunciar-un-mossen-pedofil/noticia/3205727/
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230110/jutge-pare-manyanet-informatic-castig-cura-pedofil-barcelona-80942752
https://www.ccma.cat/324/detingut-un-rector-de-barcelona-amb-pornografia-infantil-a-lordinador/noticia/3086044/


La congregació va obrir expedient a l'informàtic perquè va considerar que havia atemptat contra
la intimitat, la privacitat i la imatge del religiós "de forma injusta".

A més, se'l va amenaçar amb una querella criminal, se'l va forçar a teletreballar i, finalment, el van
acomiadar. Arran dels fets, el jove ha deixat la professió d'informàtic.

El centre ha assegurat aquest dimarts que no van obrir l'expedient al treballador per la
denúncia als Mossos d'Esquadra, "sinó perquè es va considerar que, al mateix temps que va
presentar la denúncia, havia d'haver-ne informat a la direcció de l'escola".

Arran de la detenció, el col·legi Pare Manyanet va apartar el religiós de les funcions de forma
cautelar. El seu cas està pendent de judici.

https://www.ccma.cat/324/expedienten-linformatic-que-va-trobar-fitxers-pedofils-a-lordinador-dun-capella/noticia/3093321/
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Investiguen l'acomiadament d'un informàtic
que va destapar un cas de pedofília
L’Audiència de Barcelona ha ordenat que s’investigui el director de l’Escola Pare Manyanet de
Sant Andreu i l’advocat de la congregació religiosa per l’acomiadament de l’informàtic que va
destapar un cas de pedofília, segons ha explicat ‘El Periódico’. Segons fonts del centre
educatiu, només l’advocat ha rebut, de moment, la citació judicial, que el convoca el 16 de
gener al Jutjat d’Instrucció número 7 de Barcelona com a investigat per un delicte contra
l’Administració de justícia. Pel que fa al director, no ha rebut encara la notificació ja que es troba
de viatge i espera que en els propers dies se li comuniqui quan haurà d’anar a declarar.

Els fets es remunten al març del 2021, quan l’informàtic va denunciar als Mossos d’Esquadra
que havia trobat pornografia infantil a l’ordinador personal d’un capellà que havia exercit de
professor a l’escola i que seguia vinculat a l’ordre religiós. La denúncia va permetre detenir el
capellà però segons explica ‘El Periódico’ el treballador va patir una crisi d’ansietat a causa del
tracte que va rebre per part de l’escola després de denunciar els fets. L’informàtic afirma que el
van tractar de males maneres, se li va obrir un expedient, se’l va amenaçar d’interposar-li una
querella criminal, se’l va forçar a teletreballar i, finalment, se’l va acomiadar.

Guia de recomanacions sobre violències sexuals a menors per a casals i ludoteques

L’escola nega les acusacions

En declaracions a betevé, un portaveu de l’Escola Pare Manyanet assegura que estan
sorpresos ja que, des que es va rescindir el contracte laboral de l’informàtic, el maig del 2021,
no havien tingut cap altre contacte. L’escola ha assegurat en un comunicat que “mai va
castigar ni sancionar el tècnic informàtic per aquest fet” i també nega haver assetjat el
treballador ni haver fet cap acció amb l’objectiu d’obstruir la justícia o encobrir cap delicte.

Falta de confiança en el treballador

El centre educatiu explica, però, que sí que va obrir un expedient informatiu al treballador
perquè considera que “al mateix temps que va presentar la denúncia, havia d’haver-ne informat
la direcció de l’escola perquè prengués les mesures cautelars pertinents“. A més, van
considerar que la situació havia provocat “problemes de comunicació i desconfiança” i per
això es va demanar al treballador que fes teletreball. Al cap de poc, explica el centre educatiu, el
treballador va presentar un baixa mèdica i com que un cop va obtenir l’alta no es va presentar al
seu lloc de treball es va acordar un acomiadament procedent amb el treballador el maig del
2021.

https://beteve.cat/societat/investiguen-escola-pare-manyanet-acomiadar-informatic-destapar-cas-pedofilia/
https://beteve.cat/societat/detingut-capella-pornografia-infantil-ordinador/
https://beteve.cat/societat/guia-recomanacions-violencies-sexuals-menors-casals-ludoteques/
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Muere el controvertido cardenal australiano
George Pell, a los 81 años
Sídney (Australia), 11 ene (EFE).- El cardenal australiano George Pell, quien fue condenado en
2018 y luego absuelto de abusar sexualmente de dos menores en la década de los noventa, ha
fallecido a los 81 años, informaron este miércoles representantes de la iglesia en Australia.

Pell, quien llegó a ocupar el puesto de secretario de Economía del Vaticano entre 2014 y 2019,
murió en Roma la pasada noche debido a complicaciones cardíacas a raíz de una operación de
cadera, indicó en un comunicado el arzobispo de Melbourne Peter Comensoli.

"El Cardenal Pell fue un líder de la Iglesia muy importante e influyente, tanto en Australia como
internacionalmente, profundamente comprometido con el discipulado cristiano", remarcó
Comensoli.

En 2018, un tribunal australiano condenó a Pell a seis años de prisión por cinco delitos de
abuso sexual, aunque en su última apelación, en abril de 2020 y después de que el religioso
pasara trece meses en prisión, la sentencia fue revertida por la máxima instancia judicial de
Australia.

UNA VIDA DEDICADA A LA IGLESIA

El religioso australiano, nacido en la ciudad de Ballarat -estado de Victoria- el 8 de junio de
1941, dedicó casi toda su vida a la iglesia católica.

En la década de 1970 y 1980 ejerció como sacerdote y educador en distintas parroquias y
centros católicos australianos, incluido en su natal Ballarat.

El australiano fue designado obispo auxiliar de Melbourne en 1987, arzobispo en esta misma
ciudad en 1996 y arzobispo de Sídney en 2001.

Dos años más tarde, fue nombrado cardenal por el papa Juan Pablo II, lo que le permitió votar
en los cónclaves para elegir al sumo pontífice y, por tanto, fue uno de los papables en la
votación en la que fue proclamado el actual papa Francisco en 2013.

Pell fue elegido al año siguiente prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede, un
nuevo puesto creado por el pontífice para atajar los escándalos en torno a las finanzas del
Vaticano.

No obstante, al que era considerado "número 3" de la curia romana, tras el papa y el secretario
de Estado, le persiguió la sospecha por los casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica
en Australia, varios cometidos en Ballarat.

ACUSACIÓN DE PEDERASTIA

La Policía australiana presentó una acusación el 29 junio de 2017 por pederastia en el tribunal
contra el cardenal, que ese mismo día pidió la excedencia en el Vaticano para demostrar su
"inocencia".

https://www.lavanguardia.com/vida/20230111/8674480/muere-controvertido-cardenal-australiano-george-pell-81-anos.html


Pell fue condenado en diciembre de 2018 a seis años de prisión por cinco delitos de abuso
sexual, uno de ellos por penetración oral, fallo que ratificado en agosto de 2019, aunque la
condena después fue revertida en abril de 2020 por la máxima instancia judicial de Australia con
base en el "beneficio de la duda razonable".

Tras conocerse su culpabilidad el Vaticano anunció que Pell dejaría de ocupar el cargo de
prefecto de Economía.

El exnúmero 3 del Vaticano, quien pasó trece meses en prisión antes de ser puesto en libertad,
había sido acusado de abusar sexualmente de dos menores, que nunca fueron identificados, del
coro de St Patrick cuando se desempeñaba como arzobispo de Melbourne.

Tras ser absuelto, Pell regresó a Roma donde falleció este miércoles. EFE

aus-nc/raa/fp

(vídeo) (foto)
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Clariana vol introduir un ramat de 
cabres per tenir nets boscos privats
u L’Ajuntament pretén reduir el risc d’incendi gestionant un entorn forestal que és de propietat privada

n L'Ajuntament de Clariana de 
Cardener vol introduir un ramat 
d'unes 150 cabres al municipi per 
tal de mantenir nets els boscos del 
seu entorn, que són de titularitat 
privada. El consistori pretén rever-
tir el creixement de la massa fores-
tal i reduir el risc d'incendis a la 
zona. Per aquest motiu, l'alcalde 
del municipi, Albert Bajona, expli-
ca que es buscarà el consens amb 
els veïns i els propietaris dels ter-
renys forestals, i assegura que ja 
s'han localitzat pastors amb la vo-
luntat de tirar endavant un projec-
te que el govern municipal vol fer 
realitat el pròxim estiu.  

Temps enrere, era habitual veu-
re ramats de cabres i ovelles als 
boscos d'una població formada 
per una cinquantena de masies 
disseminades. Amb el pas dels 
anys, però, l'activitat ramadera ha 
perdut pes, «un fet que ha provo-
cat que la massa vegetativa hagi 
crescut de forma considerable», 
apunta Bajona. En aquest sentit, 
posa en relleu la importància de 
gestionar les gairebé 2.000 hectà-
rees de bosc que conformen el mu-
nicipi «amb el propòsit de treballar 
per garantir un perímetre de segu-
retat per a les cases de l'entorn en 
cas d'incendi».  

La iniciativa planteja la intro-
ducció d'un ramat d'unes 150 ca-

bres que afavoreixin la gestió fores-
tal del terme. «D'entrada pensem 
en les cabres, en comptes de les 
ovelles, perquè són animals que 
mengen una gran diversitat de 
plantes i poden dur a terme una ve-
ritable neteja del bosc», assenyala 
el batlle. També indica que la idea 
és apostar per un ramat de cabres 
de carn, que tenen més agilitat per 
moure's, «ja que les de llet poden 
alentir les pastures quan porten els 
braguers plens».  

El projecte resulta singular, te-
nint en compte que els terrenys 
que es volen gestionar no són pu-

blics. D’aquesta forma, l’Ajunta-
ment ja ha començat a presentar la 
proposta a la seixantena de propi-
etaris forestals del municipi. «Per 
tirar endavant el projecte, ens hem 
d'assegurar que tenim el seu su-
port i treballar per buscar corrals i 
punts de subministrament d'aigua 
que facilitin la feina de pastor», co-
menta Bajona. Alhora, destaca que 
s'han fixat en aquelles finques que 
no disposen de bestiar, ja que n'hi 
ha algunes que tenen ramats de va-
ques i, en aquests casos, «s'han de 
tenir en compte els protocols per 
evitar la transmissió de malalties».  

Si els propietaris es mostren fa-
vorables a la iniciativa, l'Ajunta-
ment posarà a concurs el projecte 
per tal que els pastors interessats a 
desenvolupar aquesta tasca s'hi 
puguin presentar. Bajona celebra 
que ja s'han localitzat algunes per-
sones disposades a fer aquesta fei-
na, «de forma que confiem que el 
concurs no quedi desert». El cost 
total que suposaria per al consisto-
ri disposar d'aquest servei seria de 
25.000 euros anuals (amb IVA in-
clòs). «Hem procurat fixar un preu 
que compensi el fet de tenir un ra-
mat pensat per a la pastura que no 
produeix llet», apunta.  

La previsió del consistori és in-
troduir la pastura extensiva al mu-
nicipi abans de l'estiu «per tal de 
començar com més aviat millor un 
treball de gestió als boscos que serà 
molt favorable a llarg termini», 
considera Bajona, que afegeix que 
existeixen altres municipis que 
han impulsat iniciatives similars 
per afavorir la reducció de la mas-
sa vegetativa dels boscos. En 
aquesta línia, posa de manifest que 
hi ha certs elements de la climato-
logia que incrementen el risc d'in-
cendi que no es poden evitar, com 
ara la calor, la sequera, el vent o la 
humitat, «però sí que ens podem 
esforçar per tenir cura dels nostres 
espais naturals i evitar la seva de-
gradació». 

LAURA SERRAT. SOLSONA

Clariana té una superfície forestal d’unes 2.000 hectàrees AJUNTAMENT CLARIANA 

El Rebost Solidari 
del Solsonès rep 272 
euros procedents 
de la Fira del Tió 
REDACCIÓ. SOLSONA

n El Rebost Solidari del Solsonès 
va rebre ahir 272 euros procedents 
de la venda de tions i bastons de la 
Fira del Tió de Solsona, que es va 
celebrar a principis de desembre. 
El certamen col·labora amb inici-
atives socials, com ara la recollida 
de joguines per als infants o la ven-
da de tions i bastons que es desti-
na al Rebost Solidari, una iniciati-
va de Creu Roja i Càritas que dona 
una nova forma al banc d’aliments 
de Solsona, oferint la possibilitat 
als usuaris de fer una tria més per-
sonal dels productes alimentaris. 

Una avaria d’Endesa 
causa incidències en 
el subministrament 
de llum al Solsonès
L.S. SOLSONA

n Diversos punts del Solsonès van 
registrar ahir al matí problemes en 
la qualitat del subministrament de 
la llum a causa d’una avaria de la xar-
xa d’Endesa, que alimenta Cardener 
Distribució Elèctrica. L’afectació es 
va notar principalment als munici-
pis de Solsona, Olius i Lladurs, on 
tant abonats particulars com em-
preses van patir diverses oscil·laci-
ons de la tensió. La incidència es va 
allargar fins a primera hora de la tar-
da, quan tècnics de Cardener Distri-
bució Elèctrica van informar que 
l’avaria havia quedat resolta.  

TOUTABRI és una construcció metal.lotèxtil modular i de muntatge ràpid
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Tàrrega acaba la restauració de l'absis de
Santa Maria de l'Alba | Catalunya Religió
Bisbat de Solsona La parròquia de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega continua amb els passos
del Pla Director per la preservació del temple. Ara, amb la finalització de les obres de restauració
de la coberta de l'absis. Un teulat que necessitava unes obres d'urgència donat el mal estat de
conservació pel pas del temps.  

L'actuació ha suposat una inversió total de més de 81.000 €

A la coberta del presbiteri de l'església s'han substituït els suports i els diversos embigats de
fusta danyats. També s'han instal·lat unes capes d'aïllament per evitar possibles filtracions
d'humitats i s'ha sanejat l'estructura millorant-ne, així, el sistema de recollida de les aigües
pluvials. 

La ràpida actuació que ha acabat aquest desembre ha suposat una inversió total de 81.269,58 €.
D'aquests, 19.074 € han estat finançats per una subvenció de l'Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural de la Generalitat de Catalunya (OSIC); el bisbat de Solsona hi aportarà 31.097,79 €; i la
parròquia de Tàrrega uns altres 31.097,79 € mitjançant els donatius de la comunitat. Les obres
van començar el 22 de novembre, festa de Santa Cecília i les ha realitzat l'empresa Teulades
Lleida SL.

Les obres, seguint el pla iniciat el 2020 amb la restauració del cimbori, han estat molt importants
en aquest sector del presbiteri, on el passat mes de maig es van inaugurar els frescos de Josep
Minguell. També l'any 2022, l’església parroquial va commemorar els 350 anys de la seva
primera pedra. El conjunt monumental de Santa Maria de l’Alba d’estil barroc classicista, va ser
declarat el 2017 Bé Cultural d’Interès Nacional.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/tarrega-acaba-restauracio-absis-santa-maria-alba
https://bisbatsolsona.cat/2023/01/restauracio-de-labsis-i-visita-dunes-missioneres-a-tarrega/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/tarrega-inaugura-pintures-josep-minguell-somni
https://www.catalunyareligio.cat/ca/tarrega-inaugura-pintures-josep-minguell-somni
https://www.catalunyareligio.cat/ca/tarrega-commemora-350-anys-primera-pedra-santa-maria-alba
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Lula da Silva retreu a l’Exèrcit la seva 
inacció en l’assalt a les institucions

n La justícia avança sense pausa 
pel camí de la desarticulació de la 
trama colpista mentre queda en 
mans del president Lula una de 
les tasques més delicades d’un 
Govern que no ha complert dues 
setmanes en funcions: què ha de 
fer amb les Forces Armades, es-
pectadores passives de l’assalt a 
les seus dels tres poders de l’Estat 
diumenge passat. 

Lula va mostrar el seu empipa-
ment davant l’incomprensible si-
lenci dels uniformats davant d’un 
fet sense precedents en la història 
republicana del país. «Fa l’efecte 
que als generals els agradava 
quan la gent reclamava un cop», 
va dir Lula dilluns a la nit en una 
reunió amb els governadors dels 
estats. El problema, va deixar en-
treveure, es va gestar quan van co-
mençar els campaments bolsona-
ristes davant de les unitats mili-
tars, especialment a Brasília, l’es-
cenari de l’acció de la ultradreta. 
«Va haver-hi gent reclamant lliu-
rement un cop davant de les ca-
sernes. Cap general es va moure a 
dir: ‘Això no pot passar, està pro-
hibit demanar això, això no ho fa-
rem’», va lamentar. 

Segons Bela Megale, del diari 
carioca O Globo, Lula va fer des-
prés «explícita» la crítica a la «con-
ducta dels militars» quan es va 
trobar amb els seus alts comanda-
ments. «Els comandants Júlio 
Cessar de Arruda (Exèrcit), Mar-
cos Sampaio Olsen (Marina) i 
Marcelo Kanitz Damascè (Aero-
nàutica) van intentar presentar 
justificacions davant el ministre 

de Defensa, José Múcio. El princi-
pal argument va ser que tenien in-
formació que la policia del Dis-
tricte Federal actuaria per conte-
nir els colpistes, cosa que no va 
passar». Lula no va semblar con-
formar-se amb aquesta explica-
ció. Megale sosté que el president 
havia estat informat abans que el 
Gabinet de Seguretat Institucio-
nal (GSI) va trucar tres vegades al 
batalló de l’Exèrcit per protegir el 
Palau de Planalto, però que, així i 
tot, «el contingent era insufici-
ent». 

La comparació entre la presa 
del Capitoli per part de seguidors 

de Trump, el 6 de gener del 2021, 
i els successos de Brasília, el 8 de 
gener, és a totes les cròniques pe-
riodístiques. Alguns analistes 
s’obstinen a marcar una diferèn-
cia fonamental. Les Forces Arma-
des dels EUA en cap moment es 
van apartar dels preceptes cons-
titucionals. Sobre els uniformats 
brasilers, tant de les institucions 
castrenses com de les policials, hi 
ha sospites i assenyalaments. En-
cara que no van fer costat oberta-
ment als bolsonaristes, amb qui 
podrien fins a sentir una inconfes-
sable simpatia, tampoc van estar 
a l’altura de les dramàtiques cir-

cumstàncies. Això és el que Lula 
va comunicar als generals i almi-
ralls. Tot i que la seva figura s’ha 
enfortit després del fallit alça-
ment, el president no està en con-
dicions polítiques de «netejar» les 
Forces Armades dels ardents de-
fensors de Bolsonaro. 

El general de reserva Carlos Al-
berto dos Santos Cruz va ser el pri-
mer ministre de la Secretaria de 
Govern de Bolsonaro. Va abando-
nar el Govern d’ultradreta el juny 
del 2019 després de ser víctima de 
difamacions a les xarxes socials 
atribuïdes a Carlos Bolsonaro i el 
seu «gabinet de l’odi». En declara-
cions a la revista Piauí, Santos 
Cruz sosté que els fets de diumen-
ge revelen que «el país està ma-
lalt» i que gran part de la respon-
sabilitat dels fets hauria de recau-
re en un home que qualifica de 
«desequilibrat» i que, un dia 
abans de concloure el seu man-
dat, va abandonar el país en silen-
ci, després d’haver fomentat l’ex-
tremisme. Bolsonaro, opina, ha-
via d’haver parlat als radicals. 

El general creu que el dels cam-
paments bolsonaristes davant de 
les casernes no eren un problema 
militar sinó polític que haurien 
hagut de resoldre Lula i el seu mi-
nistre de Defensa. «Van ser aques-
tes dues autoritats les que van fra-
cassar en les seves missions. Hi ha 
cossos policials i d’intel·ligència 
de l’Estat per monitorar-ho tot i fer 
una avaluació del que podria pas-
sar». Per a Santos Cruz parteix del 
desafiament present serà des-
muntar la màquina d’odi que ha-
bita a l’espai virtual.

u El Govern brasiler denuncia que hi ha hagut atacs contra torres d’electricitat en estats bolsonaristes 
ABEL GILBERT. BUENOS AIRES

Seguidors de Bolsonaro ajuden un oficial de policia SERGIO LIMA/AFP

n «Jo soc Déu que obre la porta/ 
Si la tanco ningú obre/ Jo soc Déu 
que envia foc/ I l’altar fumejarà». 
Salomão Petxina de pelegrí és un 
conegut cantant de gòspel. La 
seva condició d’integrant de l’As-
semblea de Déu, una de les esglé-
sies evangèliques més poderoses 
del Brasil, no li ha evitat ser pro-
cessat per estafa. L’espera una al-

tra causa judicial com un dels pro-
motors de la presa de Brasília per 
part de la ultradreta. 

La temptativa colpista ha llan-
çat més llum sobre les relacions 
entre el sector dels pentecostals i 
el bolsonarisme. D’acord amb la 
revista Carta Capital, els discur-
sos de caire religiós van tenir «un 
paper central» en la mobilització 
d’extremistes. El portal Fuxico 
Gospel va assenyalar al seu torn 
que la invasió de la seu dels tres 
poders de l’Estat «va tenir una 
massiva participació» d’evangè-
lics, que van cantaven lloances i 
fins i tot van citar frases bíbliques 
o van comparar el que duien a ter-
me amb la destrucció de les mu-

ralles de Jericó. 
El pastor Sandro Rocha, de 

l’Església Porto de Crist de Gua-
ratuba, a l’interior de l’estat meri-
dional de Paraná, «va profetitzar» 
que l’Exèrcit i la policia s’unirien 
al poble «per impedir el comunis-
me al país». «Màscara, vinagre, 
ulleres de natació... I Déu serà el 
nostre escut», va escriure en les 
xarxes socials Mari Santos, una 
pastora de la ciutat amazònica de 
Manaos, abans de sumar-se a les 
tasques de destrucció. El pastor 
Thiago Bezerra va transmetre en 
viu els fets a través del seu telèfon. 
El pastor Erlindo da Cruz també 
va ser a Brasília. «Molt de fum, 
molts ulls cremant. El poble bra-

siler està pujant la rampa del Con-
grés», va fer saber en un enregis-
trament. 

D’acord amb el diari paulista 
Folha, la unitat entre el bolsona-
risme i un sector important 
d’aquestes esglésies que repre-
senten més del 30% de la feligre-
sia del Brasil s’ha enfonsat. Part 
dels bisbes evangèlics van pren-
dre immediatament distància 
dels protagonistes del cop fallit. 
Estevam Hernandes, de l’església 
Renéixer en Crist, va repudiar la 
forma «antidemocràtica» de pro-
testar. César August havia simpa-
titzat amb Jair Bolsonaro fins al 
punt de participar en actes de 
campanya.

La crida a la revolta dels evangèlics 

Nombrosos pastors 
d’esglésies pentecostals 
van cridar a participar en 
les protestes de Brasília

A.G. BUENOS AIRES

El primer 
ministre britànic 
presenta un 
projecte de llei 
per limitar 
futures vagues 

BEGOÑA AURÓ. LONDRES

n En plena efervescència social, 
quan les vagues multipliquen, Ris-
hi Sunak ha presentat un polèmic 
projecte de llei per limitar futures va-
gues. El Govern decidirà els serveis 
mínims exigits, que encara s’han de 
determinar. Els qui no vagin a treba-
llar en les dates de la protesta podri-
en ser acomiadats. Les mesures 
afectaran nombrosos sectors, inclo-
sos els treballadors de la sanitat pú-
blica (NHS), educació, transport, 
bombers, equips de rescat, controls 
de fronteres i desmantellament de 
material nuclear. En la presentació 
de l’esborrany a la Cambra dels Co-
muns, el ministre per als Negocis, 
Grant Shapps, va al·legar que «hi ha 
una legislació similar en altres paï-
sos d’Europa» i és «pur sentit comú», 
per protegir la vida i els béns de la 
gent. Els sindicats consideren les 
noves mesures «antidemocràti-
ques, impossibles de posar en pràc-
tica, i il·legals». La legislació publi-
cada ahir ja era al programa del Par-
tit Conservador del 2019, però lla-
vors només afectava el transport pú-
blic. Ara ha estat ampliada a altres 
sectors i es  presenta coincidint amb 
una nova onada de vagues de treba-
lladors que exigeixen una millora 
salarial per mantenir el nivell de 
vida per la puja dels preus i la infla-
ció. 

Avui, 25.000 conductors i perso-
nal d’ambulàncies a Anglaterra i 
Gal·les faran vaga i hi tornaran a  fi-
nals de mes. Només s’atendran les 
trucades quan la vida del pacient es-
tigui en perill de mort. Segons el mi-
nistre, durant la jornada els serveis 
mínims no estaran assegurats. «El 
resultat serà un servei d’emergència 
fragmentat per als britànics. Això no 
pot continuar». Els sindicats neguen 
que la realitat sigui aquesta i van 
qualificar les paraules de Shapps de 
«mentida». La setmana vinent les 
infermeres pararan dos dies. La pro-
posta legislativa en aquestes tibants 
circumstàncies exacerba encara 
més els ànims. «És un atac als drets 
humans, les llibertats civils i ens 
oposarem en els tribunals, en el Par-
lament i en els llocs de treball», va 
advertir Mick Lynch, el secretari ge-
neral del sindicat de transports 
RMT, els membres dels quals fan va-
gues intermitents des de fa mesos

u El Govern decidirà              
els serveis mínims, 
l’incompliment dels quals 
suposarà l’acomiadament
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L’Ajuntament de Vilanova del Camí busca les millors imatges del 2023 
de la població per il·lustrar el calendari municipal del 2024

n L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí organitza un concurs de 
fotografia amb la voluntat de tro-
bar les imatges que il·lustraran 
el calendari municipal del 2024. 
El tema del concurs és Vilanova 
del Camí en tots els seus àmbits: 
arquitectura, paisatges i natura, 
sostenibilitat, entorn de treball, 
festes, tradicions, esports… i està 

obert a qualsevol persona inte-
ressada, independentment de la 
seva edat o lloc de residència.  

El concurs tindrà caràcter 
mensual, tot i que la seva dura-
ció serà anual, de gener a no-
vembre. Cada mes es triarà una 
imatge guanyadora, a excepció 
del mes de gener que se’n triaran 
dues. 

El premi per a les imatges 

guanyadores serà la seva publi-
cació en el calendari del 2024 
que l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí editarà el desembre de 
2023 i que farà arribar a totes les 
llars vilanovines.  

Les condicions per participar 
en el concurs de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí es poden con-
sultar a la pàgina web del consis-
tori. 

CONCURS

REDACCIÓ. VILANOVA DEL CAMÍ

FUNERALS 
MANRESA 

JAUME SIMATS PADRÓ 
u Ha mort als 82 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, 
a l’oratori de Mémora Manresa. 

SANT VICENÇ DE CASTELLET 
FRANCISCO DELGADO DUARTE 
u Ha mort als 61 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al 
tanatori de Fontanova-Àltima de 
Manresa. 

IGUALADA 

ADOLFO ROSA CARAZO 
u Ha mort als 86 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, 
a la parròquia de la Sagrada Família. 

CAPELLADES 

MANUELA ÁLVAREZ FIDALGO 
u Ha mort als 91 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, 
a la parròquia de Santa Maria. 

n Regió7 obté les dades de defunci-
ons i funerals de les funeràries, i no 
es fa responsable dels errors que les 
empreses puguin cometre en trans-
metre noms o dates.  

EFEMÈRIDES 
   
  Tal dia com avui: 
   
  -1866: naufragi al golf de Biscaia 
del vaixell de passatgers anglès 
London, en què moren ofegades 
220 persones. 
   
  -1935: l’aviadora nord-america-
na Amelia Earhart es converteix 
en la primera persona a volar en 
solitari per sobre de l’oceà Pacífic 
entre Honolulu i Oakland. 
   
  -1984: Salvador Dalí anuncia la 
creació de la fundació Gala-Sal-
vador Dalí i la donació de 621 de 
les seves obres. 
   
  -1993: inauguració a Tarifa del 
parc eòlic més gran d’Europa. 
   
  -2002: el gegant automobilístic 
Ford anuncia el tancament de di-
verses fàbriques i l’acomiada-
ment de 35.000 treballadors. 
   
  -2015: més de 3,7 milions de per-
sones es manifesten a França 
contra els atemptats gihadistes. 
Familiars de víctimes i líders 
mundials encapçalen la massiva 
marxa a París. 
   
   –2017: Volkswagen admet la seva 
culpabilitat en l’escàndol dels 
motors trucats i accepta pagar 
una multa de 4.300 milions de dò-
lars als Estats Units.

Més de 80 persones participen al tradicional Kangeiko d’Esport7

ESPORTS

 KANGEIKO

u Després de 3 anys sense celebrar-se a causa de la pandèmia, dissabte 7 de gener, va tenir lloc el tradicional Kangeiko organitzat per Esport7 al tatami 
del Complex Vell Congost de Manresa. El Kangeiko és un entrenament grupal originari del Japó que es realitza durant els dies mes freds de l’hivern i a 
l’hora més freda del dia, amb l’objectiu d’entrenar l’esperit. El Kangeiko d’aquest 2023 va aplegar més de 80 persones de totes les generacions i dels 
clubs Esport7, Judo Moià i Judo Ripoll. Un cop finalitzat l’entrenament, els assistents van anar a esmorzar tots plegats al restaurant Cal Miliu de Rajadell.

Concert de Nadal sota les voltes romàniques de l’església de Sant Julià de Coaner

CULTURA

ARXIU PARTICULAR ARXIU PARTICULAR

u Diumenge, al migdia, va tenir lloc a l’església de Sant Julià de Coaner, el tradicional concert de Nadal en aquest indret del mig Cardener, del municipi 
de Sant Mateu de Bages. Feia dos anys que no se celebrava a causa de la pandèmia. Va anar a càrrec del grup de música tradicional «Els Tranquils», for-
mat per Andreu Coll, Manel Gost i Ramon Manent. Tres veus a capel·la van fer les delícies del públic que va omplir les naus romàniques d’aquesta petita 
església de muntanya, que l’any vinent 2024 celebrarà el seu mil·lenari. El concert va destil·lar cançons nadalenques tradicionals, algunes de recupera-
des en recerques populars i també alguna d’actual, com la darrera Nadala de Joan Vilamala. En finalitzar el concert hi va haver restolines de Nadal amb 
torrons, talls de coca i porrons de moscatell.  

Jordi Camins parla sobre l’origen dels 
volcans a l’AUGA a Igualada

XERRADA

REGIÓ7

u L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran 
de l’Anoia (AUGA) va organitzar la ponència «Volcans 
i el gel de l’infern» a càrrec de Jordi Camins, obser-
vador glaciòleg. Camins va explicar com es formen 
els volcans i va fer un repàs a l’activitat volcànica 
que hi ha hagut en la història. Va comentar que l’any 
1815, el Mont Tambra va provocar l’erupció més gran 
de la història recent, que va arribar a canviar el 
clima de la zona.

Per a esqueles, recordatoris o aniversaris  
podeu enviar-nos un correu electrònic a 

 

esqueles@regio7.cat 
 

amb les vostres dades personals i un telèfon 
perquè puguem contactar amb vosaltres,  

o venint a les nostres oficines de 
 

MANRESA Tel. 93 877 22 33 
C/ Sant Antoni M. Claret, 32 

   

(horari de recepció d’esqueles:  
de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 18.)
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Montserrat Dameson: “Crec que faig més
servei parlant de Jesús que de l’Església” |
Catalunya Religió
Anna Guimerà / Roger Vilaclara –CR “Estic molt en contra d'aquest tòpic que diu que és
complicat ser catòlic avui”. La Montserrat Dameson té 25 anys i des de fa uns quants que parla
de fe i religió a les seves xarxes socials on acumula més de 14 mil seguidors. Parlem amb ella
sobre com tracta el fet religiós a les xarxes socials, el paper dels joves i ens explica la seva
relació amb l'Església. 

Va néixer a La Garriga i, a Llerona, amb els seus avis, freqüentava la parròquia. Ara, des que viu
a Barcelona, li agrada anar a missa a la parròquia de Santa Maria de Montalegre, la de Casp o a
la Catedral de Barcelona. La seva popularitat a Twitter va començar arran d’uns tuits en què
parlava de l’amor. “Per variar m’havien trencat el cor”, diu. Però confessa que sempre ha tingut
una mirada molt política de la vida i això és el que ha fet consolidar el nombre de seguidors a la
xarxa. Actualment, és articulista al diari El Nacional i ens explica que li encantaria poder-se
llevar cada matí i escriure una columna diferent. 

Com t’arriba la religió?

Realment no va ser del tot per la família. A casa meva, teòricament, tots som catòlics. Tothom
està batejat i tothom ha fet la comunió, però la meva família no és practicant en el sentit que jo
practico. Els meus pares van a missa per Nadal perquè jo els hi demano i la meva mare
m’acompanya per Setmana Santa perquè jo li dic: “Ai vaig a missa, vols venir?”.

Realment sembla com ageneracional, no? Com a contracultural o com un procés invers. Però,
per mi, la gràcia de la fe és que la descobreixes tu sol. Això és independent de les
circumstàncies i de la generació a què visquis.

"No m’he penedit mai d’haver dedicat una hora de la meva vida a anar a missa"

I doncs?

La majoria de la gent de la meva classe no era catòlica, ni de bon tros. Però, va coincidir que el
meu grup d’amics de la classe érem els mateixos que vam anar a la catequesi de comunió. Va
ser un bon grup i després vam fer la catequesi de confirmació junts. Per mi era una cosa molt
social, ho fèiem junts. Més tard, amb el grup de confirmació vam anar a Taizé i vam començar a
fer altres activitats com el romiatge de Manresa a Montserrat que em va encantar. Jo vaig
descobrir la religió en l’adolescència. En tots aquests moments, vas veient quin és el teu lloc,
comences a descobrir l’espiritualitat d’una manera adulta, més conscient.

Per això és important cuidar l’adolescència i no deixar els joves sols. És un moment molt
important de la vida en què defineixes molt la teva identitat. Jo crec que si trobes la religió
d’adolescent, és difícil que ho deixis.

I, ara, també és un fet social per tu?

Realment no. Jo no tinc un grup de fe ni n’he tingut mai fora de la confirmació. Realment molts

https://www.catalunyareligio.cat/ca/montserrat-dameson-faig-servei-parlant-jesus-esglesia


dies vaig a missa sola. A vegades penso que potser ho hauria de canviar. És una mica difícil
perquè si no tens res que t’estiri a anar a missa, hi ha dies que el més fàcil és no anar-hi. Tot i
això, us he de dir que, pot fer molta mandra abans d’anar-hi, però jo no m’he penedit mai d’haver
dedicat una hora de la meva vida a anar a missa. La manera com surts d’allà sempre acaba
valent la pena.

Què és el que et fa dir sí a ser cristiana?

Tot. És que jo ho faig tot millor sent cristiana. Si poses Déu en el teu dia a dia, a la teva vida, tot
et surt millor: la feina, el tracte amb la gent. Jo me n’adono de vegades que hi ha dies que
m’emociono perquè penso: “Ostres quins amics més de puta mare que tinc. Gràcies per tot això
que has fet”. També a la feina. Jo treballo molt millor quan espiritualment estic endreçada. Te
n’adones també que la cagues menys, ets menys egoista. Però tot això, gairebé ja sense fer un
esforç. No és allò de: “Fes un examen conscient i ara ho faràs bé”. És que, si tu poses en ordre
l’àmbit espiritual, llavors tota la resta és com un puzle, no? De sobte tot pren sentit.

Tot això, com ho vius amb 25 anys?

Jo ho visc d’una manera molt natural. Per començar perquè els meus amics, el meu cercle més
proper, és gent que em coneix de tota la vida. T’he de dir que estic molt en contra del tòpic
aquest que és complicat ser catòlic avui. O sigui és complicat per algunes coses, però no és
complicat en l'àmbit social. Això és mentida. Jo crec que la gent, en general, té molta curiositat.
A mi sempre m’han preguntat d’una manera educada, des de la curiositat real.

Jo crec que no és casualitat que la nostra generació, per exemple, s’hagi enganxat tant als
horòscops. El problema és que com en la pràctica espiritual, sigui quina sigui, hem anat
disminuint, ara de cop la nostra generació s'ha trobat un buit. I és un buit que jo no el tinc perquè
sóc catòlica. Fins i tot, a vegades, noto que hi ha gent que en una festa o trobada se m’acosten a
fer preguntes sinceres del tipus: I tu això com ho fas? I com es resa? Ara veig que la gent té un
mòbil per arribar a això.

Què és el més estrany que t'han preguntat?

Basic shit. "Tu folles?". Ells veuen una catòlica practicant i es pensen que no tens una vida com
la seva. El seu cap no fa distinció.

"A la gent li costa imaginaR que una persona pot tenir lA seva feina, pot sortir de birres, anar a
Cocoa i ser catòlica"

No sents mai que t’has de justificar o donar explicacions?

Jo crec que els catòlics no carreguem amb un nivell de prejudici major que els que carrega la
resta de gent. És a dir, tot són prejudicis. Jo si em trobo una persona que en l’àmbit polític està
diametralment oposada a mi, tindré prejudicis sobre aquesta persona. La gent té sobre mi
aquests prejudicis, però jo sobre la gent en tinc uns altres. Crec que no és una cosa
extraordinària dels catòlics. És important viure-ho d’una manera natural. Vull dir, que s’entengui
que no és una cosa de quatre tarats. És una cosa de la gent de carrer!

La gent de carrer?

Sí, crec que la gent no és conscient de fins a quin punt els laics a l’Església som importants.



Nosaltres som l’Església. I això crec que és culpa nostra, no ho sé, potser no fem prou apostolat
de la nostra vida del dia a dia. Però la gent, des de fora, veu un catòlic i es pensa que és
pràcticament un mossèn. Els costa imaginar-se que una persona pot tenir la seva feina, els seus
col·legues, sortir de birres, anar a Cocoa i ser catòlic. Potser hem perdut nosaltres la veu i no ens
hem sabut explicar, però també és cert que, si no formes part de l’Església, les úniques notícies
que reps a través dels mitjans són les que són: pederàstia, que és la nostra pedra a la sabata;
declaracions d’algun capellà o bisbe que et diu que si ets homosexual aniràs a l’infern; entre
d’altres. I, és clar, la gent es queda amb tot això.

Com es pot allunyar la gent d’aquests prejudicis?

Jo ho dic molt, l’experiència que tens amb l’Església depèn molt de la relació personal que tu hi
has tingut, per exemple, amb el mossèn que t’ha tocat. És important que els capellans siguin
conscients d’això. Ells són un aparador d’una cosa molt gran.

Parles d’acompanyament?

Els capellans estan per això, evidentment. Les comunitats no són un club d’esbarjo. Són un
conjunt de grups vinculats a la religió, clar. El que fa que segueixi sent religiós és que hi hagi el
mossèn.

"L'Església, com a institució, és poc delicada a l’hora de projectar-se sabent la societat que els
envolta"

Sobre els joves, tu reivindiques que no només tinguem veu per parlar de joves.

Sí, això passa molt també en el meu sector, amb les dones joves. Només surten a parlar
d’horòscops, d’altres dones joves o de temes del cor. I llavors penses: Tots aquests anys de
moviment feminista per això? Em fa ràbia que només se’ns utilitzi per això quan hi ha gent jove
amb moltíssim talent que podria estar parlant de temes que no fossin els joves: de política, de la
guerra d’Ucraïna o d’economia.

A l’Església també passa això?

El que crec és que a l’Església no se’ns tracta diferents que a qualsevol altre feligrès. Però és
cert que costa molt saber quins són els procediments per canviar certes coses perquè no és una
institució democràtica. No hi ha una manera de fiscalitzar res. 

El Sínode del 2023 pot ser una oportunitat?

Grinyola una mica el fet que tot hagi de passar pels bisbes si parlem de canvis, no? Si tot plegat
és només consultiu i ha de quedar en res, potser hi ha qui pensa que per fer una perfomance no
fem res. 

Hi ha molta performance a l’Església?

Nosaltres vam inventar la performance. Jesús va inventar la performance, si no els miracles que
et penses que eren? Oi tant que hi ha performance. Jo ho veig moltíssim.

Explica’t.

A l’Església hi ha moltes coses que tenen molt valor simbòlic. I l’Església i la fe es vesteix molt



del simbolisme perquè tu puguis entrar a  les arrels de la cosa. En veritat, quan ets dins, en
general, no és tant performance, però si tu mires des de fora et penses que tot això és un teatre.
Si tu no et creus que, a la missa, Jesús està morint per tu i que ho fa cada dia, si realment no et
creus que allò està passant sembla una performance i sembla que siguem uns cracs de les
performances.

"Perquè una institució que genera tant rebuig en el sentit polític té tanta gent dins que
políticament no està d’acord amb la seva pròpia institució?"

A tu aquestes coses t’allunyen de l’Església?

A mi no m’allunyen gens, a mi m’hi acosten. Jo això ho he descobert més de gran, però crec que
la litúrgia és molt important per estar bé a missa. Quan un mossèn fa bé la missa, la fa pautada,
s’ha preparat l'homilia i et fa un comentari de l’evangeli ben fet, llavors dius: Brutal! A la
performance també és molt important, i és un tema que m’ha obsessionat últimament, el com ens
movem a missa. Perquè tu estiguis despert de cap, has d’estar despert de cos. És una cosa que
tinc com molt present: “Per què m’estic aixecant? Per què m’estic agenollant?”. I t’adones que la
importància del moment de missa l’acompanya el cos i la teva posició corporal. Tot això ho he
valorat de gran perquè també he començat a entendre més la litúrgia. No és perfomatic en va. És
performatic per un motiu i, si tu entens el motiu, t’ajuda.

Hi ha alguna cosa que sí que t’allunyi de l’Església?

És que jo sóc l’Església. No em puc allunyar de mi mateixa, tots som l’Església.

I si parlem de la institució?

Jo crec que són poc delicats a l’hora de projectar-se sabent la societat que els envolta, sobretot
la societat occidental. Per exemple, una cosa que a mi, de jove, em va quedar molt marcada va
ser la visita del papa Benet XVI a la Sagrada Família. Quan va acabar l’eucaristia van sortir les
monges a recollir la taula i jo em vaig cagar en tot. És a dir, teniu un problema intern amb això i,
a més a més, ho sabeu. Si no el voleu solucionar perquè té un sentit que els mossens siguin
homes, d’acord. Jo crec que té sentit que els mossens siguin els homes. Però, no ens podem
projectar d’aquesta manera. És a dir, el dia que més atenció mediàtica tens treus les dones a
netejar? Qui ho ha pensat això? El problema és que ni ho pensen. Jo quan veig aquesta
deixadesa a l'hora de comunicar les coses penso: “No ens en sortirem”. O sigui 2.000 anys fins
aquí i us ho carregareu vosaltres.

Per això a vegades parles d’una relació tòxica amb l’Església?

No és tant una relació tòxica amb la institució, sinó que és tòxica en el sentit que jo sóc molt
crítica perquè me l’estimo molt. Quan alguna cosa li fa mal a l’Església, quan surt algun cas de
pederàstia, quan surt algun cas d’un mossèn que ha dit alguna bogeria, a mi em fa mal a nivell
personal. Penso, tiu, aquí hi ha molta gent darrera, vigila una mica! Primer, per què has parlat en
boca meva? Això no has de fer. L’Església és molt diversa, precisament perquè és universal. I
segon, no estem per fer segons què, vigileu una mica. Si no voleu canviar el que sembla que
socialment se us demana de canviar, d’acord. Hi ha lloc per tothom a tot arreu, però no ho
agreugeu. En aquest cas sempre és més fàcil el silenci. Atraurà més gent el silenci que no dir
coses que no estan consensuades a escala d'Església perquè un bisbe et pot dir A i l’altre et pot
dir B.



Són demandes socials que comparteixes?

Jo crec que hi ha una part important, del fet que els joves ens quedem a l’Església i que no en
sortim, que és aprendre a saltar les barreres que ens podem trobar. Fixa’t, la majoria de gent que
es queda a l’Església no s’hi queda per una posició política. Ningú diu: “Com que jo estic en
contra del matrimoni homosexual i de l’avortament, formo part de l’Església”. No. La gent que
està a l’Església hi està per una cosa molt concreta que no és res d’això, és Jesús, punt. En
aquest sentit, hi ha gent que ha de saltar més perquè pensa que l’Església hauria de poder
casar homosexuals o fer dones mossens i hi ha gent que ha de saltar menys perquè tot això li és
menys rellevant potser. Hi ha molta gent que es queda fora amb aquesta excusa, però en realitat
és perquè no s’ha volgut arriscar a veure el que hi havia darrere. I penso, no teniu curiositat en
saber perquè una institució que genera tant rebuig en el sentit polític té tanta gent a dins que
políticament no està d’acord amb la seva pròpia institució? 

"Em sembla realment humiliant com a catalanoparlant haver d'agafar una app per saber on és la
missa en català més a prop"

No és una visió una mica conformista amb els canvis?

No. Jo puc saltar totes les barreres perquè amb la força de Déu ho saltes tot. Però a mi hi ha
barreres que m’agradaria no haver de saltar, evidentment. Per exemple, malgrat que les dones
no puguin o no hagin de ser mossèn, la dona dins de l’Església hauria de tenir un paper d’acord
amb la importància a escala demogràfica que té dins de l’Església. En la presa de decisions, per
exemple, que una dona no pugui ser mossèn no hauria de ser determinant. Hi ha altres coses,
també em sembla realment humiliant com a catalanoparlant és haver d’agafar una app que es
diu: misas.org i mirar on és la missa en català més a prop. En fi, tenim un problema.

T’hi sents còmode als mitjans parlant de l’Església?

El punt d’algunes entrevistes és que moltes vegades, a mi m’interessa parlar de Jesús i et forcen
a parlar de l’Església.

Parlem de Jesús, doncs.

(Riu). Jo crec que faig més un servei parlant de Jesús que de l’Església. En els mitjans més
grans, sempre és el mateix: “Tu com a jove, aquest Papa que et sembla? A tu, com a jove, les
dones que et semblen?”. Per fer això si vols em passes les preguntes i et faig un àudio i no ens
vèiem perquè tota la part que per mi és important no l’estem veient.

Per tu el Twitter és una eina de difusió de la vida de Jesús?

La veritat que no sé si hi ha un sentiment per ser twittera, però és cert que jo sóc qui sóc i
treballo del que treballo per Twitter. En aquest sentit, és cert que tot el que faig a Twitter, sobretot
quan parlo de fe, és molt performatic en el bon sentit de la paraula. Sóc conscient que tinc un
públic molt variat i hi ha molta gent jove que em segueix. D’alguna manera tinc un altaveu molt
important. Puc dir que faig un ús polític del meu altaveu en el sentit que no faig mai un tuit en va. 

I hi ha reaccions diferents si parles d’un tema o un altre?

Quan parlo de fe crec que no tinc un discurs que sigui objecte de crítica en general. També
perquè no soc una radical. L’única vegada que vaig rebre crítiques per temes relacionats amb



l'Església i la religió va ser quan, en una Setmana Santa, vaig fer un tuit dient que era important
que a les escoles s'eduqués en la cultura religiosa de totes les religions. Explicava que, per no
fer-ho, et trobaves xavals que anaven molt mancats d’història de l’art, de música, de referents
simbòlics. En veritat la majoria de la nostra cultura prové d’orígens religiosos i, per tant, és
important explicar això. Aquell dia em van fotre per tot arreu.

Com es porta això?

En altres temes he rebut molt. És important no deixar-los entrar. Si tu veus que un tuit ha anat
malament, el silencies, et desinstal·les el Twitter del mòbil i estàs amb la gent que estimes que
és la gent important a la teva vida i ja està. Tota la resta és un dolor innecessari i t’ho dic jo que
n’he passat bastants d’aquestes.

"Has de començar explicant que has guanyat, que això et fa feliç i que això és el millor que t’ha
passat a la vida, sinó és molt complicat que algú t'escolti"

Creus que falten referents en aquest àmbit?

Una prova que faltin referents és que jo avui estic aquí. I a més a més també m’han demanat de
fer una altra entrevista a un altre lloc, i abans-d'ahir era a un altre mitjà… Sempre que em
contacten és per parlar d’aquest tema. Això vol dir que no hi ha ningú més o no hi ha ningú més
projectant-se d’aquesta manera. Potser és que no hi ha ningú més que no ho faci d’una manera
caricaturitzada.

Hi ha qui es caricaturitza?

Una part important del que faig té valor perquè és honest. Jo no faig servir la religió com una
caricatura o com un element més del meu personatge a les xarxes. Per mi això és de veritat i
encara que jo no fos un personatge a les xarxes jo seguiria sent catòlica.

Què més és de veritat en la Montserrat Dameson?

A mi no m’agradaria encasellar-me en l’única noia jove que pot parlar de religió. Jo sóc moltes
coses a part de catòlica: sóc articulista, sóc conservadora, sóc independentista, m’agrada molt
llegir, entre d’altes. Tinc moltes passions. Em fa patir que, precisament com que falten referents,
jo em quedi encasellada en això. Per això també intento mesurar els temes de què parlo.

"Si només t’erigeixes com un guru religiós només et seguiran els religiosos, jo vull eixamplar la
base"

I no és necessari el paper que jugues tu?

Sovint penso que, si no hi soc jo, no ho farà ningú. Però precisament perquè si no hi soc jo no ho
farà ningú ho vull fer bé. Si només parlo d’això, no “eixamplaré la base”, no estaré arribant a més
gent. 

I com eixamples la base?

El que explicaré pot semblar una mica maquiavèl·lic. Al començament, jo vaig fer els tuits de
coses sentimentals conscientment perquè vaig pensar que la gent que vindria seria un públic
que m’interessava per explicar el que he explicat després. No va ser casual, tot això ho vaig
pensar. 



Ets ambiciosa!

És veritat! Si jo un dia faig un article sobre el paper que han de tenir les dones en els mitjans,
l’endemà sobre l’Església i, després, sobre Pere Aragonès, hi haurà molta gent disposada a
llegir-me i molta més gent disposada a llegir allò sobre fe. Si només t’erigeixes com un guru
religiós només et seguiran els religiosos. Aquests ja han guanyat, ja ho tenen fet. Els religiosos
ja hem guanyat. A més, igual que a Catalunya, és molt important, alhora d’eixamplar la base, no
començar demanant perdó. 

Per què?

No s’ha d’anar amb el cap baix. Tu has de començar explicant que per tu Déu és important, que
Jesús és important, que tu formes part de l’Església per alguna cosa i, llavors, que vinguin la
resta de debats. Has de començar explicant que has guanyat, que això et fa feliç i que això és el
millor que t’ha passat a la vida, perquè és la veritat. Si no comences explicant això, és molt
complicat que algú t’escolti.

Sobretot en la nostra generació que tenim un discurs molt derrotista de la vida. I crec que no ha
de ser així. Hi ha moltes coses que van malament, però és que qualsevol generació hi ha coses
que els hi ha anat malament. Sempre hi ha coses que afecten els joves i que afecten més als
joves que a la resta. Jo entenc que estiguem una mica desanimats, però precisament el nostre
missatge és valuós. No hi ha altra que tirar endavant.
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12 Pastorets per allargar el Nadal
La tornada a la rutina després de les festes fa quasi inevitable tenir una baixada d’ànims. Ara bé,
si encara us queda esperit nadalenc, una dotzena d’entitats i grups que formen part de la
Coordinadora de Pastorets de Catalunya allarguen les festes de Nadal amb representacions
d’Els Pastorets durant tot el mes de gener.

L’Estel de Natzaret al Centre i Teatre de Sarrià

Des de fa 116 anys, a Sarrià celebren el Nadal amb la representació de l’obra tradicional de
L’Estel de Natzaret. Aquesta representació explica el misteri del Nadal i del naixement de Jesús
a partir d’un text de Ramon Pàmies. Les últimes representacions d’aquesta obra al Centre
Cultural i Teatre de Sarrià seran el 14 i el 15 de gener a les 17.30h.

L’Estel de Natzaret al Centre i Teatre de Sarrià

Els Pastorets del Centre Parroquial Sant Vicenç de
Sabadell

Al Centre Parroquial Sant Vicenç de Sabadell representen la versió d’Els Pastorets des de
l’any 1942. Actualment treballen el popular text de Folch i Torres hi compten amb més de 150
persones que prenen part a dalt de l’escenari. Durant aquests dies que queden de gener, al
Centre Parroquial Sant Vicenç s’hi representaran Els Pastorets els dies 14, 15 i 22 de gener a
les 17.30h.

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/12-pastorets-per-allargar-el-nadal-298435


Els Pastorets del Centre Parroquial Sant Vicenç de Sabadell

Els Pastorets de la Joventut de La Faràndula de Sabadell

Joventut de la Faràndula representen Els Pastorets de Folch i Torres des del 1947 amb més
de 100 actors i figurants en escena. Les últimes representacions d’Els Pastorets al Teatre La
Faràndula de Sabadell seran els dies 14 i 15 de gener a les 18h.



Els Pastorets de la Joventut de La Faràndula de Sabadell

Els Pastorets de Molins de Rei

A Molins de Rei, des de fa més de 125 anys s’hi fan Els Pastorets de Frederic Soli i Hubert
‘Pitarra’. La representació es divideix en dos actes que compten amb un total de 21 escenes
acompanyades per música en directe. Els últims dies per veure Els Pastorets de Molins de Rei
són el 14 i el 15 de gener a les 18h.

Els Pastorets: Belluguet i Beiló de Reus

Els Pastorets que es representen al Teatre de l’Orfeó Reusenc van ser presentats per primera
vegada al Teatre Romea el 24 de desembre de 1929. Els Pastorets de Reus es basen en una
versió del clàssic El Nadal dels Pastors de Josep Morera. Les últimes dates són el 14 i el 15 de
gener a les 18h.

Els Pastorets: Belluguet i Bieló (Reus)

Els Pastorets d’Igualada

A Igualada, el Grup de Teatre Esbart Igualadí representa Els Pastorets de Josep Maria Folch i
Torres gràcies a més de 100 persones que fan possible la posada en escena. L’última
possibilitat per acompanyar en Lluquet i en Rovelló abans del proper Nadal és el diumenge 15
de gener a les 11.45h.

La Flor de Nadal de L’Ametlla de Merola



Aquests pastorets que es dirigeixen a celebrar el seu 150è aniversari es basen en el text d’Assis
Picas que no només narra la història típica dels pastors. Les últimes dates per veure aquesta
representació són el 15 i el 22 de gener a les 17h.

Els Pastorets de Mataró

Des de fa més de 100 anys, la Sala Cabanyes aixeca el teló perquè es representin Els
Pastorets de Mataró. Aquesta representació, amb un pròleg, dos actes i disset músics en directe,
es pot veure els diumenges 15 i 22 de gener a les 17h i el dissabte dia 21 a les 19h.

Els Pastorets del Vendrell

Més de 150 col·laboradors participen en la representació d’Els Pastorets Infantils-Juvenils del
Vendrell. El Teatre Municipal Àngel Guimerà acull aquesta obra dividida en un pròleg, una
introducció i dues parts durant quatre últimes dates: el 15, el 22 i el 29 de gener i el 5 de febrer.
Totes les representacions comencen a les 17h.

Els Pastorets del Vendrell

Els Pastorets de Calaf

Els Pastorets de Calaf són una representació tradicional del text de Folch i Torres. No hi ha
adaptacions ni elements que no siguin propis del text de l’autor. Una producció en què hi
participen més d’un centenar d’actors i actrius i que es pot veure per últim cop els diumenges 15
i 22 de gener a les 17.30h.



Els Pastorets de Calaf

Els Pastorets d’Olesa

Aquest any, Els Pastorets d’Olesa s’inspiren en els llibres ‘Tria la teva aventura’. Així, aquesta
representació a El Casal d’Olesa es converteix en una experiència immersiva d’Els Pastorets.
L’última sessió és a les 18.30h del diumenge 15 de gener.



Els Pastorets d’Olesa

Els Pastorets de Vilanova i la Geltrú

Al Teatre Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú acull els ja tradicionals d’Els Pastorets de Folch
i Torres. La representació del grup de teatre L’Escotilló, a més, l’acompanyen peces provinents
de L’Estel de Natzaret, els cuplets de Madrona Pasqual i El camí de Joan Collell. La darrera
sessió serà el dia 17 de gener a les 18h i seran
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Taula rodona per recordar mossèn Josep M.
Marquès | x.c | Altres | El Punt Avui
Una taula rodona titulada Mossèn Josep M. Marquès (1939-2007). Un historiador compromès
recordarà avui aquest erudit, que va ser director de l’Arxiu Diocesà de Girona, cap del Servei
Diocesà del Patrimoni Cultural i membre de la Reial Acadèmia de la Història, en el quinzè
aniversari de la seva mort. La taula rodona, organitzada pels Amics de Josep M. Marquès,
reunirà a l’auditori petit de la biblioteca pública de Girona Carles Rahola (18.30 h) l’historiador
Marc Sureda, el filòsof Jaume de Puig, el mestre Josep Bataller i el teòleg Josep Casellas, amb
la historiadora de l’art Elara Pi com a presentadora. Cal inscripció prèvia a girona.cat .

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2240101-taula-rodona-per-recordar-mossen-josep-m-marques.html
http://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=33375&ta=age


Mitjà: catalunyareligio.cat

Publicat: 10/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 13.508 Lectores

Valor: 472€

URL: https://www.catalunyareligio.cat/ca/es-setmana-dels-bar...

Què és la Setmana dels Barbuts i per què li
diem així? | Catalunya Religió
CR La setmana més freda de l’any. Així és com es coneix la Setmana dels Barbuts. Té lloc la
segona quinzena de gener coincidint amb tres sants que tradicionalment es presenten amb una
llarga barba i que, històricament, s’han associat amb el fred i la neu. Les diades principals de la
setmana són dedicades a sant Pau ermità, el 10 de gener; sant Antoni Abat, el 17 de gener; i
sant Maür, el 15 de gener.

En segon pla, també s’inclouen a sant Honorat (16 de gener), sant Vicenç Màrtir (22 de gener) i
altres barbuts menors, com sant Benet, sant Efigi (15 de gener), sant Faci (18 de gener) i sant
Canut (19 de gener).

En el passat es va transmetre la creença que aquesta era la setmana més freda de l'any sense
tenir forma de comprovar-ho científicament, però des que hi ha estadístiques meteorològiques
s’ha confirmat que el mes de gener és el més fred a Catalunya. Durant aquests dies, també es
dona importància a la pluja perquè són èpoques essencials pel camp, com bé explica una altra
dita: “La pluja de la Setmana dels Barbuts, cada raig val cinc escuts”. Malgrat tot, aquest any no
hi ha previsions que per aquests dies baixin radicalment les temperatures.

Les dites populars també recullen aquest fred cru que s’apropa. “Per Sant Antoni fa un fred del
dimoni”, “quan venen els tres barbuts venen els freds cascarruts”, “per la Setmana dels Barbuts
governen els tres germans: tos, moquina i amagamans” o “Setmana dels Barbuts, setmana
d’esternuts” són mostres d’això.

Origen i simbologia

La cultura popular ha atribuït al fred les barbes dels sants. Fins i tot, la iconografia més antiga
d’aquests personatges els representa com ancians amb enormes i llargues barbes nevades, que
simbolitzen la vellesa i el cru fred de l’hivern.

Hi ha altres historiadors que també la relacionen amb un ritual precristià entorn l’home salvatge,
el geni de la muntanya que apareix en la simbologia d’aquest període arran Europa.

Els barbuts a Catalunya

Una de les celebracions més divertides que ha inspirat la Setmana dels Barbuts a Catalunya és
al Vendrell. En aquesta població, des de 1994 se celebra el Sopar dels Barbuts entre el 15 i el
22 de gener. L’organitza l’associació de barbuts del Penedès i es tracta d’un sopar al qual hi
poden assistir només persones que duen barba per compartir un àpat.

Per ara, quedem a l’espera de saber si la setmana pròxima governaran “els tres germans: tos,
moquina i amagamans”.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/es-setmana-dels-barbuts-li-diem-aixi
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22  | Opinió Dimecres, 11 de gener del 2023  |

Ha mort mossèn Paco Martínez-
Soria. La frase crida molt l’aten-
ció i alhora és confusa, perquè qui 
ha mort, als 88 anys, és el fill de 
l’actor còmic, un monjo del mo-
nestir de Poblet (hi havia arribat 
en la seva joventut per a un recés 
espiritual).  

Jo també vaig ser uns dies a 
Poblet, l’octubre del 2015, tot i 
que no sé si podem anomenar re-
cés espiritual la necessitat d’aca-
bar una novel·la. Ser hoste a Po-
blet és com retardar el rellotge 10 
segles o convertir-se en un per-
sonatge d’El nom de la rosa. És 
obvi que exagero, però les rutines 
i el silenci accentuen aquesta 
sensació (les parets són tan am-
ples que almenys el telèfon se’m 
quedava sense cobertura quan 
era intramurs).  

Tot just arribar-hi, se t’entre-
gava un joc de tovalloles amb la 
insígnia del monestir i la clau 
d’una austera, però molt bufona, 
habitació amb escriptori. També 
el programa de pregàries i ceri-
mònies del dia i les silencioses 
normes de la casa, que vaig analit-
zar atentament amb el David, un 
amic que també hi havia anat a 
escriure. Una jornada allà és un 
horari farcit d’actuacions com del 
Primavera Sound. A les 5.15 hores, 
matines, a les 7.00, laudes, a les 

8.00, missa conventual. Després, 
l’esmorzar, la pregària, el dinar. A 
les 18.30, Vespres, que donen pas 
al sopar. Després lectura i per aca-
bar, a les 20.30 hores, completes.  

L’hoste és lliure d’assistir-hi i, 
de fet, nosaltres vam anar a l’úl-
tim ofici el primer dia. Els monjos 
cantaven d’anada i tornada en 
dos grups, amb una complexa 
coreografia. S’asseien, s’aixeca-
ven, giraven. Em vaig veure, de 
sobte, imitant els moviments i 
fingint saber els salms, com Bob 
Dylan a We are the world (o com 
un futbolista que no se sap bé 
l’himne o com un espontani en 

un vídeo de Vogue de Madonna).  
No podia anar a tot, perquè es-

tava escrivint, però als àpats hi 
assistíem sempre. Es feien al pre-
ciós refectori del segle XI. Les 
taules, disposades en U, eren de 
tres comensals, que havien de 
compartir una ampolla de vi d’un 

litre per a tots els àpats. Es men-
java en silenci, escoltant un mon-
jo que llegia des d’una petita llotja 
passatges bíblics i vides de sants. 
Era com dinar escoltant un pò-
dcast de Joc de trons i aviat vaig 
aprendre a demanar que em pas-
sessin la sal sense obrir la boca. 

Com que la resta del dia treba-
llava, vaig començar a esperar les 
vespres amb emoció de concert 
de grup favorit. Recordo versos 
concrets: «Els qui sembraven 
amb llàgrimes als ulls criden de 
goig a la sega». Jo, és clar, ho apli-
cava a les dificultats de la novel·la. 
La penúltima nit, després de pen-

sar que havia sigut invisible du-
rant vuit dies, un monjo em va 
agafar el colze per, molt amable-
ment, dir-me: «¿Saps com et di-
em aquí? L’hoste despistat». Pel 
que sembla, sempre anava un pe-
let tard i amb cara de pensar en 
una altra cosa (segurament en els 
meus personatges). 

En aquells dies vaig afinar la 
mirada d’una manera paranor-
mal. Fora del carrusel hiperacce-
lerat de les nostres vides, m’ado-
nava de cada mínim detall, de ca-
da gest d’un monjo, del que por-
tava un mitjó de cada color, del 
que bevia massa ràpid o del que 
era una mica llaminer en l’es-
morzar. Poques vegades he sentit 
que podia escriure de manera 
més nítida.  

Al cinquè dia la meva nòvia ja 
devia pensar que havia trobat la 
meva vocació, i en certa manera 
així era. Vaig pensar si potser po-
dria ser en el meu dia a dia més 
tranquil i menys bocamoll. El cas 
és que el dia que me’n vaig anar 
tocava a Barcelona un dels meus 
grups favorits (Comet Gain) i vaig 
acabar cridant tant que em vaig 
quedar afònic. 

Però, tot i que no reso a les nits 
(ja m’agradaria que la nostra cul-
tura, a més del sentiment de cul-
pa, m’hagués llegat una mica de 
fe), penso contínuament en 
aquells dies, en la vida de Paco 
Martínez-Soria. I en la possibili-
tat de parar, respirar, mirar i ca-
llar una mica. n

Una reflexió sobre el silenci 

Recordant els meus dies al monestir de Poblet, penso en la possibilitat de parar, respirar, mirar i callar una mica

Miqui Otero

Quan vaig ser monjo i Paco Martínez-Soria

El difunt monjo de Poblet Francisco Martínez-Soria.

Arxiu / Joan Revillas

Ser hoste a  
Poblet és com 
convertir-te en un 
personatge d’‘El 
nom de la rosa’ P Miqui Otero és escriptor.

És costum dir que trobem a faltar el centre 
polític encara que sapiguem que no exis-
teix. Per a la societat catalana, l’absència de 
centre és una dislocació, i encara més des-
prés dels desperfectes del procés. Hi ha un 
sòcol de vots predisposats a la moderació i 
al centre ampli, tant com a la llei i a l’ordre, 
a la vegada i per fatalisme, persuadits que 
aquesta absència de centrisme no té remei. 
Sense lideratge i per falta d’imaginació po-
lítica dels partits que podrien convergir en 
la seva sedimentació, el centre polític cata-
là no té ara mateix el pes electoral que li 
podria correspondre. 

De cara a les eleccions municipals, amb 
la campanya ja iniciada, és difícil suposar 
que apareguin plataformes, coalicions, su-
mes, multiplicacions o lligues ciutadanes 
que representin una oferta significativa de 
centre amb sentit constitucional. Això deixa 
gairebé fora de joc la moderació, un mains-
tream enfront del postprocés, la nova es-
querra i la nova dreta, una alternativa a fu-
turs tripartits municipals de Barcelona. No 

sembla que el procés hagi contribuït a l’au-
ge que Barcelona necessita, sinó tot el con-
trari. El nacionalisme català sempre des-
confia de la Barcelona metropolitana. Ara 
ERC busca els vots del cinturó, amb el dipu-
tat Rufián com a agrimensor. 

L’opció Illa pot quedar llastada per les 
urgències de suport parlamentari que té 

Pedro Sánchez. Després del Pacte del Ti-
nell, un PSC lligat a ERC és un automatisme 
de replay. Un polític com Illa, ben predispo-
sat a reduir turbulències, té al davant un 
escenari impropi. Existeixi o no l’efecte 
Núñez Feijóo, és previsible que deixi entre 
parèntesis la refundació del seu partit a 
Catalunya. Ja ni sorprèn que el PP de Cata-
lunya hagi perdut dècades canviant de caps 
de llista, amb dependència rígida de les 
tàctiques del carrer Génova i sense una es-
tratègia coherent per persuadir l’electorat 
català. Ciutadans està en una situació pre-
cària i deprimida, Valents és una incògnita. 
Vox juga en un altre tauler. L’anèmia del 
centre ampli es contagia. Per si feia falta, 
no hi ha un centre químicament pur però, 
quan l’encerta, la intel·ligència del centre 
pot aconseguir ser eix més que frontissa. 
Ara té més demanda que oferta, més inèr-
cia que voluntat política. Potser és formu-
lable un horitzó high tech amb un nucli 
d’idees clares. Per exemple: distingir entre 
identitats i polítiques identitàries, entre 

maximalisme i política real, entre autono-
misme i caos. Una coalició start up de cen-
tre, amb líders de proximitat. 

Segons el professor Gil Troy, es governa 
des del centre, condimentant-ho amb les 
idees que siguin pròpies del centredreta o, 
respectivament, centreesquerra. Interes-
sadament, des de l’esquerra el centre és 
considerat com un camuflatge del llop fe-
roç de sempre i, des de la dreta, una bla-
nor, una tebiesa sense conviccions. És pit-
jor: el cordó umbilical del centrisme són 
les classes mitjanes, però a hores d’ara es-
tan molt avariades. Fins i tot així, sabem 
que o bé la societat articula les seves pre-
ferències amb sensatesa o els extrems 
s’ajunten. Per això el centrisme és una bo-
na resposta a la dialèctica amic-enemic. Si 
es tracta de definir valors, hauria de fer-
ho la societat civil, i aquestes coses fan 
moltíssima mandra. n 

 
P Valentí Puig és escriptor i periodista.

Desperfectes
L’absència  
del centre 

Valentí Puig


	04ebdb6251838e6b718f627008451f12ec96d5d52ae13c0b5af167c11ce3a7cc.pdf
	7ab864a73a21573f1dfa919bc6628112813aafd71e965da22578c815715f3c33.pdf
	Sumario

	898e288800ad3be95371602379eac82233d936274597323a09488723f2cde62b.pdf
	7ab864a73a21573f1dfa919bc6628112813aafd71e965da22578c815715f3c33.pdf
	L'acomiadament per  destapar un cas de  pedofília en un col·le  de BCN arriba al jutge
	El llibre del secretari de Benet XVI sacseja el Va ticà

	35a9d3fb96f13bef32369e1b49f4a1d8edaaffa757cdb2a0bfe8698e22911524.pdf
	7ab864a73a21573f1dfa919bc6628112813aafd71e965da22578c815715f3c33.pdf
	Investiguen l'escola Pare Manyanet per acomiadar el tècnic que va denunciar un mossèn pedòfil
	Investiguen l'Escola Pare Manyanet per acomiadar l'informàtic que va destapar un cas de pedofília
	Muere el controvertido cardenal australiano George Pell, a los 81 años
	El Rebost Solidari  del Solsonès rep 272  euros procedents  de la Fira del Tió
	Tàrrega acaba la restauració de l'absis de Santa Maria de l'Alba | Catalunya Religió
	La crida a la revolta dels evangèlics
	Concert de Nadal sota les voltes romàniques de l'església de Sant Julià de Coaner
	Montserrat Dameson: Crec que faig més servei parlant de Jesús que de l'Església | Catalunya Religió
	12 Pastorets per allargar el Nadal
	Taula rodona per recordar mossèn Josep M. Marquès | x.c | Altres | El Punt Avui
	Què és la Setmana dels Barbuts i per què li diem així?€ | Catalunya Religió
	Quan vaig ser monjo i Paco Martínez-Soria


