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C
uando Benedicto
XVI tomó la decisión
histórica de dar un
paso atrás y renun-
ciar al pontificado,

asumiendo que ya no tenía fuer-
zas para seguir adelante con su
funciónal frentede la Iglesiaante
un pesado viaje a Río de Janeiro,
solo un puñado de colaboradores
conocía sus intenciones. El pri-
mero en saberlo fue su secretario
de Estado, Tarcisio Bertone, su
número dos en el Vaticano. Pero
después fue el turno de Georg
Gänswein, un discreto sacerdote
alemán que, en el 2003, cuando
Ratzinger todavía era prefectode
la Congregación para la Doctrina
de la Fe, se ganó la confianza del
entonces cardenal y le acompañó
fielmente como secretario perso-
nal hasta sumuerte. Y si su papel
durante el pontificado ya era cla-
ve como la mano derecha del pa-
pa,trassuretiroenunmonasterio
delosjardinesvaticanoscobróto-
davíamás importancia: seconvir-
tió en el guardián del emérito, el
custodio de sus confidencias y su
puente para comunicarse con el
mundo.
En estos últimos años,muy po-

ca gente sabía lo queocurría real-
mente en el monasterio Mater
Ecclesiae.Quienmovía loshilosy
filtrabalasvisitasdelpapaalemán
era solamente el arzobispoGäns-
wein, nacido hace 66 años en la
Selva Negra y apodado por la
prensa“ilBelloGiorgio”–lellega-
ronacomparar conGeorgeCloo-
ney, yDonatellaVersace se inspi-
ró en él para una colección–. Este
jueves, gran parte de lo que sabe
ya es público: las librerías italia-
nas acogen desde hoy susmemo-
rias Nient’altro che la verità. La
miavitaalfiancodiBenedettoXVI
(Nadamásque la verdad.Mi vida
junto a Benedicto XVI), un libro
queyaestáponiendoenapurosal
Vaticano. Ahora, tras su muerte,
tieneunainstrucciónprecisa,taly
comoaseguraenelvolumen:des-
truir los documentos privados de

cos. “Cuando me lo dijo, a mitad
de octubre, repliqué: ‘Santo Pa-
dre, me permita decirle que si lo
hace así, este año nadie celebrará
laNavidad,nienelVaticanonien
ningún sitio. Será como un jarro
de agua fría’. Él comprendió la
motivaciónyal final eligióel 11de
febrero”, escribe.Tambiénrevela
cómose le escaparon las lágrimas
al bajarporúltimavezdel aparta-
mento pontificio y que Ratzinger
noseesperabaqueBergoglio fue-
ra elegido en el cónclave. Lo pri-
mero que hizo el argentino al ver
almonseñoralemántrasseresco-
gidofuequererhablarconsupre-
decesor, llamándole por teléfono
al palacio de Castel Gandolfo,
donde se refugió el alemán hasta
que estuvo listo el monasterio.
Gänswein revela la sorpresa que

lescausóqueFrancisconoquisie-
rautilizarelapartamentopontifi-
cio,sugiriendolafaltade“sensibi-
lidad” del argentino hacia el sim-
bolismo que representaban las
estanciasysubrayandoqueloses-
pacios personales de los últimos
papas no son tan fastuosos como
algunoshicieronpensar.
Pero lo más interesante de las

memoriaseselcapítuloqueabor-
da la relación entre los dos papas,
yporelqueGänsweinestásiendo
criticado en la curia –incluso por
cardenales– por abrir una nueva
batalla solo una semana después
delentierrodelpontíficeemérito.
En él, no esconde que entre los
pontífices hay “diferencias en el
modo de actuar y en matices de
juicio teológico”, pero indica que
el problema no fue tanto la coe-

El libro de Georg Gänswein, secretario personal de Benedicto XVI, pone en aprietos al Vaticano

La clave de la incógnita Ratzinger
xistenciaentreambossinoel “na-
cimiento y el desarrollo de dos
hinchadas, que con el paso del
tiempodemostraronpor siempre
más que efectivamente habían
dos visionesde la Iglesia”. Y estas
dos hinchadas, a su juicio, basán-
dose en gestos o afirmaciones de
Benedicto y Francisco, crearon
una “tensión” que se manifestó
también sobre aquellos “que no
eransuficientementeconscientes
de lasdinámicaseclesiásticas”.
El arzobispo, que en ocasiones

ha sido acusado de no hacer sufi-
cientepara impedir queBenedic-

to XVI fuera instrumentalizado
por losopositoresasusucesor,no
se olvida de una de las tormentas
mediáticasmás importantesde la
etapadelaconvivenciaentreBer-
goglio yRatzinger en la Santa Se-
de. Fue cuando, en enero del
2020, el cardenal ultraconserva-
dorRobertSarahpublicóun libro
llamadoDesde lomásprofundode
nuestros corazones, planteadoco-
mo escrito a cuatro manos con
Benedicto. El revuelo fue desta-
cado porque el libro presionaba
directamente al Papaparaqueno
pensaraen laposibilidaddeorde-
narhombrescasadosen laszonas
másremotasdelaAmazonia,algo
quepondríaencuestiónel celiba-
to.En susmemorias, el secretario
personal de Benedicto habla del
episodio como“la chapuzadeSa-
rah” y carga directamente contra
elpurpurado,diciendoqueBene-
dicto quedó “estupefacto” al ver
su imagen en la portada. El caso
terminó con la bochornosa des-
autorizacióndeSarah,que, según
cuentaGänswein,notuvomásre-
medio quepedirle perdónpor los
daños ocasionados tanto a él co-
mo a Benedicto. Además, acusa
directamente al papa Francisco
de haberle maltratado por apar-
tarlo como prefecto de la Casa
Pontificia, una decisión que, se-
gún escribe, hizo sospechar a Be-
nedictoXVI: “Parece que el Papa
no se fía ya demí y quiere que us-
ted seami custodio”, le dijo al en-
terarse, según lapublicación."

Gänswein identifica
que el problema
entre los dos papas
fue el “desarrollo
de dos hinchadas”

El secretario personal de Benedicto XVI besando su ataúd el pasado 5 de enero
1/-++)'&$)")$)'=<': 8 16

Benedicto XVI, “sin excepciones
ysinescapatorias”, incluyendosu
correspondencia, los manuscri-
tosdesulibrooladocumentación
acercadel concilio.
En el libro narra los entresijos

de lahistórica renuncia y cómo le
convenció para no hacerlo justo
antes de Navidad, al final de la
audienciaconlacuriaromanapa-
ra la felicitación navideña, para
no arruinar las fiestas a los católi-

El arzobispo alemán
ha jurado destruir los
documentos privados
del papa emérito,
“sin excepciones”
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Austràlia descarta celebrar funerals amb
honors pel cardenal Pell | EFE | Sydney
(Austràlia) | Societat | El Punt Avui
Els estats australians de Nova Gal·les del Sud i Victòria han descartat aquest dijous celebrar
funerals amb honors pel cardenal George Pell, mort dimarts a la nit als 81 anys, per respecte a
les víctimes d’abusos sexuals. Pell va ser condemnat i després absolt de pederàstia, tot i que
encara tenia un cas pendent als tribunals.

“No hi haurà servei commemoratiu ni funeral d’Estat perquè això seria molt angoixós per a les
víctimes supervivents de l’abús sexual infantil a l’església catòlica” australiana, ha subratllat
Daniel Andrews, governador de l’estat de Victòria, d’on Pell era originari i on es van cometre
nombrosos abusos a menors quan hi exercia com a sacerdot.

El polític ha traslladat el seu condol als amics i familiars de Pell però també ha volgut recordar
avui les víctimes dels abusos. “Et creiem, et donem suport i estàs al centre no només dels
nostres pensaments, no només de les nostres paraules, sinó també de les nostres accions”, ha
remarcat el governador en una roda de premsa.

El governador de Nova Gal·les del Sud, Dominic Perrottet, ha confirmat avui que tampoc se
celebrarà un funeral d’Estat en aquest territori i només es preveu un servei religiós organitzat per
l’arxidiòcesi, encara sense data.

Aquest dijous es va fer una missa en record de Pell a la catedral de Saint Patrick’s de Ballarat, la
ciutat natal del prelat, segons informa el canal públic ABC.

A Roma, on va morir el purpurat australià, se celebrarà una missa en el seu honor abans que de
repatriar les despulles a Austràlia. Pell serà enterrat a la catedral de Saint Mary’s, a Sydney, en
una data encara per determinar. Ni les autoritats de Nova Gal·les del Sud, la capital de les quals
és Sydney, ni el govern federal han anunciat un funeral d’Estat per al religiós australià.

La figura de Pell, que era el religiós catòlic de més alt rang del seu país i que del 2014 al 2019
va ser secretari d’Economia del Vaticà, està marcada pels abusos sexuals a menors comesos a
l’església australiana i provoca una enorme divisió. Va arribar a passar tretze mesos a la presó
després d’una  primera sentència el 2018 per abusar sexualment de dos menors en la dècada
dels noranta però va ser absolt a l’abril del 2020

El religiós va néixer a Ballarat, a uns 110 quilòmetres a l’oest de Melbourne –capital de
Victòria–, i va tornar a la ciutat per exercir-hi de sacerdot i començar una llarga carrera que el va
portar a l’arquebisbat de Melbourne (1996) i Sydney (2001).

Una comissió governamental que va estudiar els abusos comesos per religiosos va indicar, el
2015, que fins a 14 sacerdots havien abusat sexualment de nens a Ballarat i que hi va haver
almenys 130 denúncies fonamentades des del 1980.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2240766-australia-descarta-celebrar-funerals-amb-honors-pel-cardenal-pell.html


Aquesta investigació oficial, que va rebre unes 4.500 queixes contra més de 1.800 religiosos per
abusos sexuals comesos al país entre el 1985 i el 2015, va determinar el 2017 que Pell era
“conscient” del problema a l’Església. El cardenal sempre ho va negar, tot i que va reconèixer
que a la dècada de 1980 existia “un món de crims i encobriments” a l’església per protegir la
institució.
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El Papa se interesa por la educación y los
medios de comunicación católicos
MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

El papa Francisco se ha interesado por los proyectos educativos, sociales y comunicativos
católicos en una reciente audiencia en la que recibió al presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP), Alfonso Bullón de Mendoza, junto a otros dirigentes de la organización.

Durante el encuentro, que tuvo lugar el pasado 7 de enero, Bullón de Mendoza pudo explicar al
Pontífice el estado actual de las obras de la asociación, y sus proyectos de futuro.

El también presidente del CEU destacó de su visita “la cercanía del Papa y su interés por las
obras educativas y los medios de comunicación católicos, que deben defender la verdad sin
subterfugios, en términos propositivos, y en una posición de apertura y diálogo con todos”.

(SERVIMEDIA) 11-ENE-2023 12:56 (GMT +1) AHP/gja

© SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por
los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los
derechos reservados. Queda prohibida la distribución y la comunicación pública por terceros
mediante cualquier vía o soporte.

https://www.lavanguardia.com/vida/20230111/8675454/papa-interesa-educacion-medios-comunicacion-catolicos.html
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La ‘vendetta’ del secretari personal de Benet XVI

al Vaticà, un càrrec que, després de 
la renúncia del papa alemany el 
2013, li va servir per actuar com a 
nexe d’unió entre Francesc i el seu 
predecessor.  

Tot i que l’arquebisbe alemany 
manté el càrrec, el gener del 2020 el 
papa Francesc el va obligar a aga-
far-se una excedència per ocupar-
se del papa emèrit. El que s’amaga-
va darrere d’aquella decisió de 
Francesc era un càstig cap a 
Gänswein després de la polèmica 
publicació d’un llibre sobre el celi-
bat sacerdotal, en l’elaboració del 
qual va participar Benet XVI, que va 
ser rebut al Vaticà com una intro-
missió del papa emèrit en el ponti-
ficat del seu successor. I ara, amb la 
desaparició de Benet XVI, l’arque-
bisbe alemany ha decidit passar 
comptes amb Francesc.  

‘Res més que la veritat’ 
La vendetta de Gänswein arribarà 
a les llibreries italianes avui. Al lli-
bre, de caràcter autobiogràfic, el 
prelat alemany ofereix la seva visió 
dels últims 20 anys amb Joseph 
Ratzinger i revela la complicada re-
lació entre el papa emèrit i el seu 
predecessor. A Nient’altro che la ve-
rità. La mia vita al fianco di Bene-

detto XVI [Res més que la veritat. 
La meva vida juntament amb Benet 
XVI], Gänswein recull algunes de 
les reflexions de qui va ser el seu 
mentor davant les reformes intro-
duïdes per Francesc, incloent-hi la 
seva decisió de limitar les misses en 
llatí que el papa alemany havia re-
habilitat el 2007. “Se li va trencar el 
cor”, escriu a les memòries.  

L’arquebisbe alemany explica que 
es va sentir “humiliat” quan Francesc 
va decidir retirar-lo del seu càrrec i ex-
plica la reacció de Benet XVI quan va 
saber la decisió: “Crec que Francesc 
no es refia de mi i vol que vostè em fa-
ci de guardià”. Gänswein assegura 
que les contínues comparacions en-
tre els dos pontífexs entristien el pa-
pa emèrit, “sobretot, quan el comen-
tari procedia des de dins del Vaticà”.  

El llibre, que es publica tot just 
uns dies després de la mort del pa-
pa emèrit, ha estat rebut com una 
galleda d’aigua freda al Vaticà. 
Aquest mateix dilluns el papa Fran-
cesc i Gänswein es van veure cara 
a cara en una trobada privada, i en 
les pròximes setmanes el pontífex 
haurà de decidir el futur de l’histò-
ric secretari de Benet XVI, un futur 
que, ara més que mai, podria estar 
lluny de Roma.e

L’arquebisbe alemany Georg Gänswein va ser la mà 
dreta de Benet XVI fins als últims dies. EUROPA PRESS

L’arquebisbe Georg Gänswein publica una polèmica autobiografia crítica amb el papa Francesc

VATICÀ

La mort de Benet XVI no només po-
sa fi a l’històric període dins de l’Es-
glésia catòlica que va suposar la con-
vivència forçada de dos papes dins 
del Vaticà, també deixa òrfena una 
part de la jerarquia eclesiàstica, la 
més afí als postulats que va impulsar 
el papa emèrit durant el seu pontifi-
cat, que mai no va dissimular la seva 
perplexitat davant les reformes po-
sades en marxa pel papa Francesc. 
Tot i això, en aquesta batalla fratrici-
da entre conservadors i progressis-
tes ha aparegut un protagonista ines-
perat: l’històric secretari personal de 
Benet XVI, Georg Gänswein.  

L’arquebisbe alemany, de 66 
anys, va ser la mà dreta de Joseph 
Ratzinger fins als últims dies i fins 
i tot es va encarregar de cobrir-li la 
cara abans del tancament del fère-
tre. Durant gairebé dues dècades va 
ser l’ombra de Benet XVI, amb qui 
vivia al monestir Mater Ecclesiae, 
dins dels jardins vaticans. Com a 
prefecte de la Casa Pontifícia, 
Gänswein s’ocupava d’acompanyar 
el Papa a les audiències i rebre els 
caps d’estat i de govern que arriben 

ROMA
SORAYA MELGUIZO

Els Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social 
distingeixen tres projectes catalans enfocats a reptes 
com el sensellarisme, la solitud i l’ocupabilitat

Alella, Poble Cuidador; SOS Mentoring, i Hos-
tatgeria Social Sagrada Família són els tres 
projectes catalans que formen part dels gua-
nyadors dels Premis Fundació ”la Caixa” a la 
Innovació Social 2022. El jurat ha reconegut 
la visió transformadora de 10 iniciatives i 
dels 2 accèssits guardonats de tot l’Estat, 
que responen a reptes emergents de la soci-
etat en àmbits com la salut mental dels joves, 
la solitud no desitjada, el sensellarisme, la 
discapacitat, l’exclusió social, la regeneració 
urbana de barris degradats, l’ocupabilitat, 
l’oci inclusiu i l’escola rural. 

Cadascuna de les 10 iniciatives premiades 
rebrà 15.000 euros, i els 2 accèssits, 5.000 
euros. Aquestes quantitats se sumen a la do-
tació que ja havien rebut per desenvolupar 
les seves respectives iniciatives a través de 
les Convocatòries de Projectes Socials de la 
Fundació ”la Caixa”. 

La cerimònia de lliurament dels premis, 
celebrada al CaixaForum Madrid, ha estat 
presidida pel secretari d’estat de Drets So-
cials, Nacho Álvarez; el director general de la 
Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila Bertrán, i el 
subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, 
Marc Simón. 

“Amb aquests premis destaquem, un any 
més, la nostra aposta per la innovació social 

El jurat ha reconegut la visió transformadora dels projectes i els seus mètodes creatius  
dedicats a millorar la qualitat de vida de les persones en situació o risc de vulnerabilitat

FUNDACIÓ “LA CAIXA”

“En un context de grans incerteses com l’actual, volem continuar 
construint una societat més justa, i volem fer-ho impulsant 

entitats innovadores com les que ens acompanyen”, ha assegurat 
el director general de la Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila Bertrán

com a eina fonamental per afrontar les des-
igualtats i els reptes emergents als quals 
s’enfronta la societat. Els 12 projectes que 
guardonem són un clar exemple d’aquest po-
tencial i, en tots els casos, n’hem valorat tant 
la seva visió transformadora com l’eficiència 
de les solucions creatives que proposen. En 
un context de grans incerteses com l’actual, 
volem continuar construint una societat més 
justa i volem fer-ho impulsant entitats inno-
vadores com les que ens acompanyen avui 
aquí. Junts podrem oferir més i millors opor-
tunitats a les persones en situació de vulne-
rabilitat”, ha assegurat el director general de 
la Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila Bertrán. 

A l’acte hi han estat presents represen-
tants de tots els projectes guardonats, entre 
els quals també hi havia els tres projectes ca-
talans: la iniciativa Alella, Poble Acollidor, de 
la Fundació Sant Francesc d’Assís, que ha cre-
at una xarxa comunitària per a l’atenció de ve-
ïns en situació de solitud no desitjada, en final 
de vida i amb malalties cròniques; el servei de 
mentoria per a autònoms i empresaris SOS 
Mentoring, de la Fundació Privada per a la Pro-
moció de l’Autoocupació de Catalunya, i l’Hos-
tatgeria Social Sagrada Família, de l’Associa-
ció Emaús Rural d’Acció Social de Lleida, pre-
miada per la seva acció comunitària contra 
l’exclusió social i el sensellarisme.
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El bisbe Salvador Cristau rep l'alcalde de
Terrassa | Catalunya Religió
Bisbat de Terrassa L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s'ha trobat amb el bisbe de Terrassa,
Salvador Cristau, aquest dimarts a les oficines del bisbat. En la conversa, Cristau i Ballart han
posat de manifest la bona relació institucional existent i han tractat temes de mútua relació com
el seguiment de candidatura de la Seu d'Ègara com a patrimoni de la humanitat. També s'ha
parlat d'aspectes relacionats amb l'educació i l'atenció als més necessitats. 

En la trobada també hi ha assistit la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, i el vicari general de
Terrassa, Fidel Catalán. En acabar la trobada, Ballart ha signat el llibre de visites del bisbat.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/bisbe-salvador-cristau-rep-alcalde-terrassa
https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/actualitat/noticies/l2019-alcalde-de-terrassa-es-rebut-pel-bisbe-salvador
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Ballart s'uneix amb el Bisbat de Terrassa
per reivindicar la Seu d'Ègara com a
Patrimoni Mundial de la Humanitat
El passat dimarts,

l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart,

va reunir-se amb

Salvador Cristau, Bisbe de Terrassa

, per tractar diversos temes pendents. Un d'ells,gran rellevància per a l'Ajuntament i el Bisbat de
Terrassa, és la candidatura per a presentar el

conjunt monumental de la Seu d'Ègara

com a

Patrimoni Mundial de la Humanitat,

per part de la

UNESCO. 

La Seu d’Ègara es va inscriure a la

Llista Indicativa de la UNESCO el 2019

, mateix any des que va començar a treballar el conjunt de projectes

"Horitzons 2025”,

que pretén tenir enllestits el

2025

per presentar la candidatura al Govern i elevar l’element històric a la UNESCO.

És un objectiu comú entre els dos actors, al qual també dona suport el teixit ciutadà. "

Tenim el convenciment de la singularitat del patrimoni que tenim

i seguim fent passos per assolir la nostra fita: internacionalitzar la Seu i apropar-nos al
reconeixement de la UNESCO", va declarar Ballart. 

https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/81999/ballart-uneix-bisbat-terrassa-reivindicar-seu-egara-patrimoni-mundial-humanitat
http://5/ballart-condemna-atac-familia-xarxes
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/79606/conservador-salvador-cristau-nou-bisbe-terrassa
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/81960/noves-rutes-turistiques-terrassa-2023
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El cardenal Omella pide reaccionar ante
aumento de suicidios en adolescentes
Barcelona, 11 ene (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y
arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha pedido "reaccionar" ante el aumento
de los casos de suicidios en adolescentes.

"Es necesario que devolvamos el deseo de vivir especialmente a los jóvenes. Muchos viven
desmotivados. Algunos de forma dramática", ha escrito hoy en su perfil oficial de twitter el
cardenal.

Omella ha recordado que en Cataluña uno de cada tres adolescentes ha tenido pensamientos
suicidas, y uno de cada cuatro se ha autolesionado.

"Todos debemos reaccionar", ha pedido el también arzobispo de Barcelona.

"Tras el tiempo de Navidad, casi todos volvemos a la vida cotidiana. No dejemos que se
convierta en monótona. Nuestro día a día, unidos al Señor, encierra la posibilidad de hacer
grandes descubrimientos que rompan la rutina y nos permitan ver las maravillas de la vida", ha
escrito en otro tuit Omella. EFE

1012062

si-fjn/ce

https://www.lavanguardia.com/vida/20230111/8676785/cardenal-omella-pide-reaccionar-aumento-suicidios-adolescentes.html
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n Manresa serà l’escenari d’una 
Audiència Memorial sobre la 
Guerra Civil i la dictadura fran-
quista en la qual testimonis de di-
verses generacions afectats pels 
fets explicaran les seves vivències 
i les dels seus avantpassats. 

L’acte impulsat per la Diputa-
ció de Barcelona serà el dimecres 
25 de gener, a les 6 de la tarda, a 
l’auditori de la Plana de l’Om. 

Jordi Palou-Loverdos, advocat 
i mediador de conflictes, ha expli-
cat que serà un acte obert a tot-
hom i «una nova oportunitat per 
a la concòrdia». Després d’escol-
tar els testimonis hi haurà pisco-
labis i diàleg informal. 

Descendents de víctimes de la 
violència exercida durant la guer-
ra civil i la dictadura franquista 
compartiran vivències dels seus 
avantpassats que s’han traslladat 
de generació en generació dins 
l’àmbit familiar. Relats colpidors 
on les víctimes no només van ser 

els morts, sinó les seves famílies, 
amb conseqüències que encara 
avui en dia perduren. 

Origen bagenc 
Les Audiències Memorials és un 
projecte d’origen bagenc premiat 
pel Departament de Justícia de la 
Generalita, en l’apartat de Reso-

lució Alternativa de Conflictes. 
Es tracta d’una iniciativa, pro-

moguda pel Programa de Memò-
ria Democràtica de la Diputació 
de Barcelona, a la qual va donar 
forma fa vuit anys l’advocada ba-
genca Mireia Vives i el també lle-
trat i mediador internacional Jor-
di Palou-Loverdos. 

u Tindrà lloc el dimecres 25 de gener, a les 6 de la tarda, a l’auditori de 
la Plana de l’Om de Manresa amb familiars dels dos bàndols

Acte de concòrdia sobre la 
guerra civil i la dictadura

REDACCIÓ. MANRESA

Audiència Memorial d’Olesa de Montserrat ARXIU/ARNAU VALVERDE

n L’alcalde de Manresa, Marc 
Aloy, presentarà demà el seu pro-
jecte com a candidat a revalidar el 
càrrec a les eleccions municipals 
del mes de maig. Serà en un acte 
al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, a les 
7 de la tarda, durant el qual pro-
nunciarà la conferència «Constru-
ïm el futur de Manresa». Aloy es-
tarà acompanyat pel president de 
la Generalitat, Pere Aragonès, que 
també intervindrà a l’acte.  

A més, hi seran presents les 
principals autoritats del país ja 
que, a banda del president, hi as-
sistiran la vicepresidenta del Par-
lament amb funcions de presi-
denta, Alba Vergés, i la consellera 
de la Presidència, Laura Vilagrà. 
També es preveu la presència de 
la delegada del govern a la Cata-
lunya Central, Montse Barniol, i 

d’alcaldes i alcaldesses.  
La conferència de l’alcalde es-

tarà dedicada a repassar l’acció de 
govern duta a terme durant 
aquest mandat, i especialment 
durant els dos anys i mig en què 
Aloy ha ocupat l’alcaldia, i a pre-
sentar els principals projectes de 
futur per al nou mandat. En fina-
litzar la ponència, els assistents 
podran tenir un intercanvi d’im-
pressions a peu dret de manera 
més distesa.

El president Aragonès serà 
a la presentació oficial 
d’Aloy com a alcaldable

REDACCIÓ. MANRESA

u L’acte tindrà lloc demà a 
partir de les 7 de la tarda al 
Museu de l’Aigua i el Tèxtil de 
Manresa

Marc Aloy

ARXI/MIREIA ARSO                                                                               

n El pare Lluís Magriñà, que va 
ser superior del Santuari de la 
Cova de Manresa entre els anys 
2015 i 2022, va morir diumenge 
passat als 76 anys de manera in-
esperada a causa d’una caiguda 
fortuïta que el va deixar tetraplè-
gic, de la qual no es va poder re-

cuperar. Es va produir mentre feia 
un retir a Salamanca. La missa fu-
neral per acomiadar-lo tindrà lloc 
dissabte vinent, a 2/4 d’11 del 
matí, a l’església de Santa Maria 
del Mar, a Barcelona, i el dissabte 
21 de gener, a les 5 de la tarda, al 
Santuari de la Cova de Manresa. 

L’enterrament es va dur a ter-

me a Sant Cugat del Vallès, al ce-
mentiri dels jesuïtes al centre Bor-
ja.  

Lluís Magriñà va tenir un paper 
molt important en la posada al dia 
del Santuari de la Cova de Manre-
sa pensant en la commemoració 
dels 500 anys de l’arribada de sant 
Ignasi a la ciutat. 

GEMMA CAMPS. MANRESA

La missa funeral a la Cova pel pare 
Magriñà serà el dissabte 21 a la tarda

n Candidats de la Catalunya Cen-
tral es trobaran a Ginebra amb la 
Secretària General d’ERC, Marta 
Rovira, avui al migdia. 

Marc Aloy, Manresa; Maria Ba-
lasch, Vic; Eva Font, Manlleu; Ju-
dit Sardà, Tona; Marçal Ortuño, 
Torelló;  Moisès Masanas, Berga; 

Adriana Delgado, Sant Vicenç de 
Castellet; Judit Gisbert, Solsona i 
Àdria Mazcuñan, Sant Fruitós de 
Bages, participaran en una troba-
da que s’emmarca en les reunions 
de treball que manté la secretària 
general d’Esquerra republicana 
amb candidates i candidats de tot 
el territori.

Candidats d’ERC es reuneixen 
a Ginebra amb Marta Rovira
REDACCIÓ. MANRESA

u BRUTÍCIA AL PASSATGE VILADORDIS DE MANRESA. Els veïns diuen 
que estan farts de veure-ho i demanen si, finalment, l’Ajuntament ho reco-
llirà. Expliquen que en aquest carreró mig asfaltat, entre Francesc Macià i 
la plaça Josep Oriol, algú va llençar a finals de novembre un somier, un 
matalàs, una butaca i altres objectes voluminosos.

L’Espieta
ARXIU PARTICULAR

La plataforma de 
gent gran farà 
dilluns la primera 
concentració de l’any
REDACCIÓ. MANRESA

n La Plataforma per la Defensa de 
les Pensions Públiques i els Drets 
de la Gent Gran farà dilluns la pri-
mera concentració del 2023. 

Serà a les 11 del matí davant de 
l’ajuntament de Manresa. 

La primera concentració de la 
plataforma de gent gran va ser 
l’octubre del 2018, així que l’octu-
bre que ve farà 5 anys que periò-
dicament s’apleguen activistes a 
la plaça Major, sempre en dilluns, 
per informar, micròfon en mà, de 
les darreres novetats sobre temes 
que afecten la gent gran i donar 
veu als assistents. 
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El bisbat d'Urgell presenta al conseller de
Salut el projecte del Centre de Salut Mental
de l'Alt Pirineu | Catalunya Religió
Bisbat d'Urgell Una delegació del bisbat d'Urgell encapçalada per l'arquebisbe Joan-Enric
Vives s'ha reunit aquest dimarts al matí a la seu del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya amb el conseller de Salut, Manel Balcells. La reunió ha servit per presentar el
projecte del Centre de Salut Mental de l'Alt Pirineu que promou el bisbat. 

El projecte del Centre de Salut Mental de l’Alt Pirineu té com a finalitat posar al servei de la
ciutadania de les comarques pirinenques i del Principat d’Andorra els recursos que calen per
ajudar les persones amb problemes relacionats amb la salut mental, i les seves famílies. El
projecte compta amb la participació del Ministeri de Salut del Govern d'Andorra i que serà
gestionat per Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental (CASM), de la Congregació
de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, d'acord amb el conveni signat per totes
tres institucions al palau episcopal aquest octubre. 

El Centre de Salut mental del bisbat d'Urgell se centrarà en l'atenció d'adults i joves i en la
col·laboració en activitats de recerca

El bisbat d'Urgell ofereix uns espais propis situats a l’edifici del Seminari Diocesà, a la Seu
d’Urgell, per a la localització i els equipaments necessaris per a la consecució del Centre de
Salut Mental.

Pel que fa als serveis als malalts, l’acord es concreta en tres eixos principals: l’atenció a
persones d’edat adulta que precisin fases d’hospitalització de mitja o llarga estada; l’atenció en
l’etapa infantil-juvenil, en règim tant d'ingrés com d'hospitalització parcial, prioritzant
l’adolescència; i la col·laboració en activitats docents i de recerca. Els serveis promoguts es
basen en el model de recuperació, un model centrat en la persona en què la continuïtat
assistencial i l’acompanyament del cicle vital són claus.

En la reunió d'aquest dimarts, han acompanyat a l'arquebisbe el director gerent de Benito Menni
CASM Sant Boi, Joan Orrit; el director gerent de la Província de Germanes
Hospitalàries, Alberto Martín; la directora Fundació Catalana d’Hospitals, Maria Emília Gil;
l'alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana; i el vicealcalde de la Seu d’Urgell i diputat al
Parlament de Catalunya, Jordi Fàbrega; i el cap de gabinet de l'arquebisbe, David Codina.

Per part de la Generalitat de Catalunya, a més del conseller Balcells han assistit a la reunió la
directora general de Planificació i Recerca en Salut, Aina Plaza; el gerent de la regió sanitària
de l’Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes; i la cap de gabinet del conseller, Iria Caamiña.

Hospitalitat, qualitat i ètica; els valors de Benito Menni

Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental (CASM) és un grup de centres
assistencials, concertats amb la Generalitat de Catalunya, que pertany a les Germanes
Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. Els valors que regeixen la institució i tota la seva activitat
són l’hospitalitat, entesa com un servei als altres, tenir cura i acompanyar, integrant “ciència i

https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbat-urgell-presenta-conseller-salut-projecte-salut-mental
https://bisbaturgell.org/index.php/ca/mes-noticies/895-noticies-2021-urgell/12861-reunio-amb-el-conseller-de-salut-de-la-generalitat
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbat-urgell-signa-acord-impulsar-nou-espai-salut


caritat”, en paraules de sant Benet Menni; la qualitat en l'atenció sanitària i social, basada en el
treball i compromís de tots en la millora contínua i en el camí cap a l’excel·lència; i l’ètica com
una forma de sentir, pensar i actuar, i la priorització i sensibilitat cap a les necessitats de les
persones més desafavorides.

Està previst que aquest divendres 13 de gener el conseller Balcells visiti La Seu d’Urgell i retorni
la visita de l’arquebisbe prt conèixer els espais del projecte de primera mà.
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La Casa d’Acollida de Tortosa necessita
aliments, roba i voluntaris
La Casa d’Acollida de Tortosa, que ofereix allotjament, sopar i esmorzar a persones sense
sostre i transeünts, necessita d’aliments i roba.

Com expliquen al Diari diferents persones voluntàries que se n’ocupen de l’espai amb l’ajuda de
Càritas, fa falta roba d’abric per a home, mantes, xandalls (de la talla S a la XL) i sabates
esportives (de la talla 39 a la 45). També necessiten aliments com ara llet, llegum cuit, bricks de
brou, llaunes de tonyina, de tomàquet i de fruita en almívar, pots de tomata fregida i d’ensaladilla
i pastilles de brou de carn i de peix. Les persones que es vulguen solidaritzar amb la causa
poden adreçar-se al Convent de la Puríssima per la porta de la plaça de Sant Joan, en horari de
9 a 11 hores i de 18.30 a 20 hores, i fer l’aportació que creguen convenient.

La Casa d’Acollida també està preparant visites guiades al seu recinte, el convent de la
Puríssima. «Volem que les visites puguen ajudar també en les despeses», explica la voluntària
Piai Cid.

A l’hora, la Casa d’Acollida també necessita nous voluntaris durant un parell d’hores algunes
setmanes, per ajudar a servir els sopars.

Fa un any, les germanes de la comunitat de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül van
deixar la Casa d’Acollida de Tortosa, després de gairebé 30 anys, per manca de relleu i ara se
n’ocupen persones voluntàries.

http://www.diaridetarragona.com/ebre/la-casa-d-acollida-de-tortosa-necessita-aliments-roba-i-voluntaris-LH13504582


Mitjà: catalunyareligio.cat

Publicat: 11/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 13.508 Lectores

Valor: 472€

URL: https://www.catalunyareligio.cat/ca/joves-sant-feliu-pa...

Joves de Sant Feliu participen en la trobada
europea de Taizé: “No ens ha deixat
indiferents” | Catalunya Religió
Bisbat de Sant Feliu Una vintena de joves procedents de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
han participat en la trobada europea de Taizé que s'ha celebrat a la ciutat alemanya de Rostock.
Una experiència que "no ens ha deixat indiferents", ha explicat Joan Montserrat, que ha estat
present en la trobada. 

Montserrat explica que, en el viatge, han comprovat que les inquietuds dels joves són similars
arreu d'Europa, encara que siguin d'altres confessions cristianes. La majoria dels joves han estat
acollits en parròquies evangèliques i això els ha permès viure "una trobada ecumènica molt
intensa". 

Els joves també han col·laborat en diversos serveis participant del cor i l'orquestra de Taizé,
organitzant la vetlla de la creu o ajudant en el repartiment d'àpats. 

“Hem viscut la fe intensament i ens hem adonat que no estem sols”

Enguany el missatge de la trobada girava entorn de la vida interior i la solidaritat,
"camí que posem en marxa a través de la pregària, escoltant i ajudant als altres",
explica Joan Montserrat.

L'experiència que ha tingut lloc del 28 de desembre a l'1 de gener, ha fet sorgir "nous
llaços d'amistat", assegura Montserrat. "Hem viscut la fe intensament i ens hem
adonat que no estem sols", diu. Malgrat que ara tots ells han tornat a cadascuna de
les seves parròquies, molts segueixen sent "l'única referència jove de la comunitat".
"Hem de seguir impulsant les nostres comunitats amb la força de l’Esperit”, demana. 

La trobada europea de Taizé l'any 2023 tindrà lloc a Ljubljana.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/joves-sant-feliu-participen-trobada-europea-taize
https://bisbatsantfeliu.cat/rostock-no-ens-ha-deixat-indiferents/
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L'església de Castellar, la catedral del Vallès
- Diari de Sabadell
Un dels edificis més emblemàtics de Castellar del Vallès és la seva església. Visible des de
diferents punts del municipi, no són pocs els visitants que passegen per l’entorn i aprofiten la
seva bellesa arquitectònica per guardar-ne una instantània.

L’Església de Sant Esteve és un edifici aixecat entre 1885 i 1892 sobre els fonaments de
l’església d’estil barroc construïda a finals del segle XVIII, i sobre la capella de Sant Iscle i Santa
Victòria, documentada el 1636. Coneguda com la catedral del Vallès per la seva magnitud, és
un dels exemples més emblemàtics del neogòtic català.

El projecte és obra de l’arquitecte Joan Martorell i Montells i la direcció d’obra correspon a Emili
Sala i Cortés, tot i que, de la façana i el timpà es va encarregar l’escultor Rossend Nobas. A la
cripta del temple es va emplaçar el panteó de la família Tolrà i finalment va ser consagrat el 25
de juny de 1892.

Durant el segle XX, va ser feta malbé i despullada de les seves obres d’art, secularitzada i
convertida en mercat, fins que l’any 1952 es va tornar a consagrar. Entre els anys 1984 i 1993 va
ser restaurada.

Església de Castellar del Vallès | Arxiu

Església de Castellar del Vallès | Arxiu

https://www.diaridesabadell.com/2023/01/11/esglesia-castellar-historia-arxiu-fotos/
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