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Les memòries del secretari de Benet XVI
aixequen polseguera al Vaticà
Les memòries del secretari de Benet XVI, Georg Gänswein, han aixecat polseguera al
Vaticà. La cosa és que aquest dijous s'ha publicat el llibre Nient'altro che la verità (Res més
que la veritat, en català), en el qual el monsenyor alemany s'ha abstingut d'amagar crítiques al
papa Francesc. L'objectiu del text és contradir "les malicioses calúmnies i obscures maniobres
que van tractar en va de llançar ombres sobre el magisteri i les accions del papa alemany", cosa
que esdevé una arma llancívola contra el pontificat del papa argentí. Queda clar que les
memòries han provocat irritació dins dels murs vaticans.

És en aquest context que Gänswein va ser citat dilluns a una reunió secreta amb el papa
Francesc, de la qual no s'ha sabut el contingut. Tanmateix, algunes fonts han apuntat a un
decebut pontífex que va demanar discreció en aquests dies a l'històric secretari de Benet
XVI. Des de la finestra del Palau Apostòlic, l'argentí ja va avisar en l'Àngelus de diumenge que
"el safareig és una arma letal que mata". "Mata l'amor, la societat i la germanor", va dir en un
missatge que es va interpretar com una suposada reacció al llibre del monsenyor alemany. 

Les memòries del secretari de Benet XVI, Georg Gänswein / Piemma

Les memòries consten de 336 pàgines en les quals el secretari i lleial col·laborador de Joseph
Ratzinger des del 2003 fins a la seva mort es concentra en la particularitat de l'última dècada: la
inusual convivència de dos papes. Per una banda, l'emèrit Benet XVI — retirat des de la seva
històrica renúncia l'any 2013 i ídol del sector més conservador. Per una altra, el successor
Francesc — centre dels atacs. És així com Gänswein confirma i critica l'existència d'una pugna
entre els dos corrents pel control del Vaticà. De fet, es refereix a aquest fenomen amb el terme
italià tifoserie (fanàtics del futbol). També revela que el papa emèrit va considerar un error el
document "Traditionis Custodes" amb el qual Francesc va limitar les misses en llatí (pròpies
de temps previs al Concili Vaticà II), cosa que va molestar els membres més tradicionalistes de
l'Església catòlica.

Més enllà del conflicte intern, el monsenyor alemany carrega directament contra l'argentí per la
seva caiguda en desgràcia com a prefecte de la Casa Pontifícia — un dels càrrecs més
importants de la Cúria. Què va passar? Si bé manté el càrrec, Gänswein va ser rellevat de les
seves funcions després d'una controvèrsia sorgida l'any 2020 amb la publicació d'un llibre
cardenal Robert Sarah i el papa Francesc li va demanar que des d'aleshores s'encarregués
exclusivament de tenir cura de Ratzinger en el seu retir al monestir vaticà de Mater Ecclesiae (on
vivia des del maig del 2013, quan va renunciar al càrrec). La petició el va deixar "en estat de
xoc i sense parla", segons explica a les memòries.

L'entorn del Vaticà carrega contra Gänswein

En aquesta línia, sembla que el secretari de Benet XVI haurà d'abandonar la residència del
difunt papa emèrit. Així ho informen aquest dijous mitjans catòlics alemanys, segons els quals
Gänswein va rebre un escrit signat pel papa Francesc en el qual se li comunicava que ha
d'abandonar el monestir Mater Ecclesiae el pròxim 1 de febrer. El monsenyor alemany no ha
escrit sobre aquesta qüestió concreta, però sí que ha revelat que el pontífex argentí li va

https://www.elnacional.cat/ca/societat/memories-secretari-benet-xvi-aixequen-polseguera-vatica_950382_102.html
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https://www.elnacional.cat/ca/societat/secretari-benet-xvi-critica-pugnes-vatica-dues-visions-esglesia_947175_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/papa-francesc-recorda-benet-fidel-servidor-esglesia_944304_102.html


demanar que no es mudés a la tradicional residència del prefecte de la Casa Pontifícia per tal de
cedir-la a un altre inquilí. Tot quan ell ja havia començat la mudança cap allà.

Si bé el llibre s'ha publicat aquest dijous, és veritat que durant els últims dies s'ha revelat part del
contingut de les memòries. És per això que l'entorn del Vaticà ha carregat en massa contra
Gänswein, com és el cas del cardenal alemany Walter Kasper (pròxim a Ratzinger). "Hauria
estat millor callar-se. Ara no és el moment de coses així", ha criticat Kasper en una recent
entrevista a La Repubblica.

Més crítiques al secretari de Benet XVI

El també cardenal alemany Gerhard Müller ha assegurat que els conflictes en l'Església
catòlica "sempre han existit, però en un clima de discreció i reparats pel Papa". I això que Müller
va ser rellevat de prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe l'any 2017 per part de
Francesc. També ha recordat que l'any 1968 Pau VI va destituir l'arquebisbe de Bolònia (nord)
Giacomo Lercaro després d'una fractura de la Cúria per la guerra del Vietnam: "Va ser traumàtic,
però no va dir res. Tot i que Lercaro no era Gänswein".

En una carta oberta d'un sacerdot de la diòcesi de Bèrgam (nord), Alberto Varinelli, es
demanava al secretari de Benet XVI que "bloquegi immediatament" la publicació del llibre. "Com
bé sap, aquest text és molt esperat pels sectors hostils al papa i, si hi ha atacs a Francesc,
farà molt mal a la unitat de l'Església". En aquest sentit, el cardenal jesuïta italià Gianfranco
Ghirlanda ha reconegut que "tota aquesta situació ha estat utilitzada pels grups que mai han
acceptat l'actual pontífex". És per això que el mitjà catòlic alemany Die Tagespost ha arribat a dir
que Gänswein ha intentat evitar la publicació de les seves memòries... però ja era tard. El llibre
s'ha publicat aquest dijous i ara caldrà veure quines conseqüències tindrà.
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Las cartas personales, conver-
saciones íntimas y pareceres 
dispares entre Benedicto XVI y 
Francisco, al descubierto. Por 
obra y gracia de Georg 
Gänswein, el secretario perso-
nal del fallecido Papa no reinan-

te. Ayer salieron a la venta en 
Italia sus memorias bajo el títu-
lo de «Nient’altro che la verità» 
(Nada más que la verdad), de las 
que LA RAZÓN ya ha desvelado 
algunos pasajes convertidos en 
un ajuste de cuentas con el pon-
tífi ce argentino. 

Entre otros asuntos, Gänswein 
ataca a Jorge Mario Bergoglio 

en su contra. Además, relata 
sobre el fallecido cómo la deci-
sión franciscana de limitar la 
misa en latín le habría provoca-
do «dolor de corazón» y deja 
caer que estaría en desacuerdo 
con las actuales reformas del 
pontificado. En total, son 336 
páginas de destape cuando el 
propio Georg reconoce en el 
libro que Benedicto XVI le instó 
a destruir todo documento pri-
vado  suyo «sin excepción». 

Unas 72 horas antes de que en 
las librerías italianas se pudiera 
comprar cada ejemplar por 
unos 20 euros, Francisco recibía 
en audiencia al díscolo asisten-
te, un encuentro que a priori no 
se había incluido en la agenda. 
Preguntado poco después por 
esta cita, Gänswein se limitó a 
decir que «ahora me tengo que 
callar». Eso sí, lejos de un ejer-
cicio de autocrítica, cuestionó 
las interpretaciones «malicio-
sas» de los extractos «fuera de 
contexto» de su libro. 

A cuatro manos
Desatada la polémica y en esta 
misma línea, el periódico cató-
lico conservador alemán «Die 
Tagespost» habría salido a su 
rescate dejando caer que tanto 
la editorial Piemme –fi lial del 
gigante Mondadori de Berlus-
coni– como el periodista coau-
tor de la obra Saverio Gaeta, se 
la habrían jugado a Gänswein, 
que habría impedido en el últi-
mo minuto la publicación, al 
conocer los ecos de los extractos 
difundidos previamente. 

Ahora, el silencio de Georg ha 
despertado todo tipo de suspi-
cacias sobre el contenido de la 
conversación de la que hasta 
ahora nada se sabe. Eso sí, el 
semanario germano «Die Zeit» 
ha desvelado que el secretario 
del Papa fallecido tendrá que 
abandonar su actual residencia, 
el monasterio Mater Ecclesiae, 
antes del 1 de febrero. Conclui-
da su misión como cuidador de 
Benedicto XVI, al igual que su-
cede con otros trabajadores que 
cesan en sus funciones, Fran-
cisco le habría enviado una nota 
instándole a desalojar el edifi -
cio en el que ha vivido durante 
la última década, desde que se 
hiciera efectiva la renuncia de 
Joseph Ratzinger en el mes de 
marzo de 2013. 

►A la vez que sale a la venta su autobiografía donde ataca al 
Papa, se le habría notifi cado que debe dejar su casa vaticana

El desalojo del secretario 
indiscreto de Benedicto XVI

por darle vacaciones indefi ni-
das en febrero de 2020 sin des-
tituirlo como prefecto de la Casa 
Pontifi cia, algo así, como el res-
ponsable de la agenda papal. Y 
todo, después de que Francisco 
descubriera que habría mani-
pulado la publicación de un 
escrito sobre el sacerdocio de 
Joseph Ratzinger para utilizarlo 

Religión

El arzobispo Georg 

Gänswein durante un 

acto en el Vaticano

José Beltrán. MADRID

AP

Píldoras
El suicidio de 
un niño de 13 
años por acoso 
escolar sacude 
a Francia

Francia está conmocionada des-
pués de conocer el suicidio de un 
niño de 13 años en Golbey, una 
población en la región de Lorena,  
tras haber sido víctima de acoso 
escolar por su condición sexual. El 
joven, Lucas, se suicidó el pasado 
7 de enero y ahora hay una inves-
tigación abierta para esclarecer lo 
sucedido y si el centro escolar don-
de estudiaba el joven actuó de 
manera correcta.  Según los fami-
liares del joven Lucas, estudiante 
de cuarto grado en el Instituto Lo-
uis-Armand College de Golbey, el 
niño fue víctima de «actos de aco-
so cometidos por estudiantes de 
su colegio, a causa de su homose-
xualidad, durante varios meses», 
informó el fi scal, Frédéric Nahon, 
en un comunicado de prensa. 

Según recoge el periódico «Le 
Monde», la familia no había pre-
sentado denuncia, pero «los he-
chos sí habían sido denunciados 
ante Educación». La investigación 
ha sido encomendada a la comi-
saría de Epinal con el fi n de «esta-
blecer la realidad de los hechos 
denunciados y el nexo con el sui-
cidio», añadió la Fiscalía.

El ministro de Educación Nacio-
nal, Pap Ndiaye, envió sus condo-
lencias a la familia y amigos del 
adolescente: «Pensamos  en todos 
los estudiantes como él que son 
acosados: su desesperación es la 
base de mi determinación de pre-
venir todas las formas de acoso. 
Ningún niño debe terminar suici-
dándose».

El rectorado de la región acadé-
mica Grand-Est y la academia 
Nancy-Metz expresaron también 
su conmoción y aseguran estar 
muy tristes por este «dramático 
evento». En la escuela del niño han 
habilitado una unidad psicológica 
para estudiantes y profesores para 
gestionar la situación y además 
explicaron que el centro estaba 
«muy comprometido con la lucha 
contra el acoso escolar».

El funeral de Lucas tendrá lugar 
el 14 de enero en Epinal, según 
«France Bleu Sud Lorraine». Los 
padres del adolescente han ani-
mado a que todas las personas que 
decidan acudir al sepelio lleven 
banderas arcoíris en homenaje a 
su hijo Lucas.

R.S. MADRID
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Las memorias del secretario de Benedicto
XVI sacuden el Vaticano
Gonzalo Sánchez

Ciudad del Vaticano, 12 ene (EFE).- El secretario personal del difunto pontífice emérito
Benedicto XVI, Georg Gänswein, publica hoy un espinoso libro de memorias en el que no oculta
algunas críticas al papa Francisco y que ha irritado dentro de los muros vaticanos.

El libro, titulado "Nient'altro che la verità" (Nada más que la verdad, en español), destacado en el
escaparate digital de la editorial Piemme, pretende contradecir las "maliciosas calumnias y
oscuras maniobras que trataron en vano de arrojar sombras sobre el magisterio y las acciones
del papa alemán", pero se ha convertido en un arma arrojadiza contra el pontificado del papa
argentino.

Tanto que este lunes, Francisco fijó una reunión con Gänswein de la que no se ha sabido el
contenido, pero algunas fuentes apuntan a un decepcionado pontífice que ha pedido al histórico
secretario de Benedicto XVI discreción en los próximos días.

Un día antes Francisco avisaba en el Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, que "el
chismorreo es un arma letal que mata, mata el amor, la sociedad y la hermandad", un mensaje
interpretado como una supuesta reacción al libro del monseñor.

Además, tras la muerte de Benedicto XVI, el futuro de su secretario está en vilo pues, sobre todo
después de la publicación, es muy poco probable que el padre Georg regrese a su cargo de
prefecto de la Casa Pontifica, una especie de jefe de protocolo. La opción podría ser asignarle
una nunciatura, que salga del Vaticano para dar clases en una universidad católica en el
extranjero o el regreso a su Alemania natal.

En sus 336 páginas, Gänswein, secretario y leal colaborador de Ratzinger desde 2003 hasta su
muerte el pasado 31 de diciembre, se concentra en la particularidad de la última década, la
inusual convivencia de dos papas: Benedicto XVI, retirado desde su histórica renuncia en 2013
e ídolo del sector más conservador, y su sucesor, Francisco, centro de ataques del mismo.

En este sentido, el arzobispo de 66 años confirma la existencia de estas supuestas corrientes,
empleando curiosamente el término italiano 'tifoserie', como las hinchadas del fútbol.

Entre otras muchas cosas, Gänswein reprocha a Francisco su caída en desgracia como prefecto
de la Casa Pontificia, uno de los cargos más importantes de la Curia, pues el papa argentino le
encargó cuidar de Ratzinger en su retiro en el monasterio vaticano de Mater Ecclesiae.

Y asegura que el pontífice y teólogo alemán consideró un error el documento "Traditionis
Custodes" con el que Francisco puso coto a las misas en latín, propias de tiempos previos al
Concilio Vaticano II, soliviantando a los miembros más tradicionalistas de la Iglesia.

Una reprimenda más clara ha llegado por parte del cardenal alemán Walter Kasper, próximo
Ratzinger y respetado teólogo: "Habría sido mejor callarse. Ahora no es el momento de tales
cosas", criticó en una reciente entrevista a "La Repubblica".

https://www.lavanguardia.com/vida/20230112/8677665/memorias-secretario-benedicto-xvi-sacuden-vaticano.html


El influyente cardenal Gerhard Muller, al que en 2017 Francisco quitó como prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, ha reconocido que los conflictos en la Iglesia "siempre
existieron pero en un clima de discreción y reparados por el papa".

Muller aludió a la decisión de Pablo VI en 1968 de destituir al arzobispo de Bolonia (norte)
Giacomo Lercaro tras una fractura de la Curia a cuenta de la guerra de Vietnam: "Su dimisión
fue traumática pero no dijo nada. Aunque Lercaro no era Gänswein", reprochó.

La presión también llegó desde los círculos católicos que en estos días han compartido una
carta abierta escrita por un cura de la diócesis de Bérgamo (norte), Alberto Varinelli, en la que
pide a Gänswein que "bloquee inmediatamente" la publicación del libro.

"Como bien sabe, ese texto es muy esperado por los sectores hostiles al papa reinante y, si
habrá ataques a Francisco, hará mucho daño a la unidad de la Iglesia", avisa el sacerdote en su
carte, publicada por el portal religioso "La barca e il mare".

Entre todo este revuelo, Gänswein intento en el último evitar la publicación de las memorias,
según publica el diario católico alemán Die Tagespost. Aunque ya era tarde.

"Toda esta situación ha sido utilizada por los grupos que nunca aceptaron al actual pontífice",
resumió el cardenal jesuita italiano Gianfranco Ghirlanda, en un debate con Muller en la
Sociedad Dante Alighieri de Roma. EFE

gsm/ccg/mr/ig

(foto)
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n El govern d’Ucraïna ha difós un 
comunicat en el qual agraeix l’aju-
da humanitària rebuda per part 
de la Fundació del Convent de 
Santa Clara. Explica que el darrer 
camió amb l’ajuda hi ha arribat 
des de Barcelona i que la càrrega 
els ha estat  lliurada directament. 
En concret, els guardes de la fron-
tera van rebre cinc equips per a 
quiròfans i prop de 1.300 nòrdics. 
«Tots els recursos materials ani-
ran a les regions de l’est d’Ucraï-
na, on els guardes de la frontera 
lluiten contra l’enemic», afirma el 
comunicat. 

Assegura que que «gràcies a 
l'esforç de la Fundació del Con-
vent de Santa Clara, amb sor Lu-
cía al capdavant, així com de l’As-
sociació de Voluntaris de Caixa-
Bank i de l’Asociación Mensajeros 
de la Paz, el Servei Estatal de Fron-
teres d’Ucraïna ha rebut més de 
seixanta vehicles, més de 50 dels 
quals destinats a finalitats mèdi-

ques, així com tones de medica-
ments i d’equips mèdics». Els 
agraeixen l’ajuda «contra els inva-
sors».  

Fa uns dies, Caram va penjar a 
Twitter un vídeo enregistrat a 
l’empresa Masias, on estaven fa-
bricant els nòrdics que s’han en-
viat a Ucraïna. La monja argenti-

na establerta fa dècades al con-
vent de Santa Clara de Manresa, 
on dissabte passat van celebrar el 
Nadal ortodox amb una festa on 
van assistir un centenar d’ucraï-
nesos, s’ha bolcat en l’ajuda a 
aquest país d’ençà que hi va co-
mençar la guerra amb Rússia, avi-
at farà un any. 

u El govern del país ha emès un comunicat posant en valor el suport 
que reben per part de la fundació manresana per resistir la invasió

Ucraïna agraeix l’ajuda del 
convent de Santa Clara

REDACCIÓ. MANRESA

Caram amb dos responsables de l’empresa Masias ARXIU PERSONAL

n Amb l’objectiu d’ensenyar a 
elaborar menús saludables a baix 
cost, les nutricionistes Naila Gui-
llén, de l’ICS Catalunya Central, i 
Alba Ribalta, de la Fundació 
Althaia, impartiran dos tallers per 
a persones usuàries de la Funda-
ció del Convent de Santa Clara de 

Manresa. Els tallers tindran lloc 
aquest mes de gener al local de la 
Plataforma dels Aliments de Man-
resa (carretera de Vic, 162).  

El primer es farà dilluns vinent, 
16 de gener, i consistirà en una for-
mació teòrica sobre alimentació 
saludable i consum de sucre, 
aprofitament alimentari, trucs i 
estratègies per fer una compra 
econòmica i saludable, i per 
aprendre a combinar els aliments 
i realitzar un menú setmanal a 
baix cost.  

La segona sessió, que serà 
pràctica, es farà el 23 de gener i 

tindrà com a objectiu mostrar re-
ceptes de plats saludables fets a 
partir de la caixa de menjar bàsic 
que proporciona el Banc d’Ali-
ments. Les receptes seran fàcils i 
econòmiques (s’hi explicarà, per 
exemple, com cuinar al microo-
nes o com aprofitar coccions di-
verses quan es cuina al forn). 

Aquesta iniciativa té com a fi-
nalitat millorar l’aprofitament 
dels aliments bàsics de què dispo-
sen els usuaris de la Fundació, fa-
cilitar-los nocions de cuina, redu-
ir el consum de sucres i lluitar 
contra l’excés de pes.

L’ICS i Althaia faran tallers de nutrició 
a usuaris de la plataforma d’aliments

REDACCIÓ. MANRESA

u Dues dietistes donaran 
eines per aprendre a 
elaborar menús saludables a 
baix cost

n L’Ajuntament de Manresa ha 
aprovat en Junta de Govern les ba-
ses per al concurs destinat a ele-
gir l’equip d’arquitectes que hau-
rà de redactar el projecte de la se-
gona fase de rehabilitació de la 
Torre Lluvià, amb la previsió és 
que estigui redactat a l’estiu. Les 
obres comptaran amb el finança-

ment de 815.000 euros dels fons 
Next Generation. El concurs pú-
blic per a la redacció del projecte 
ja ha estat publicat al Perfil del 
Contractant i el termini de pre-
sentació d’ofertes clou el 26 de ge-
ner. 

L’actuació aprovada proposa 
completar la rehabilitació de la 
Torre Lluvià que es va dur a terme 

entre els anys 2012 i 2015, seguint 
els mateixos criteris de balanç en-
tre la conservació del patrimoni i 
el millor comportament energè-
tic possible de l’edifici. La redac-
ció del projecte tindrà per objec-
tiu definir els acabats interiors i les 
instal·lacions, pendents de ser 
executats, per ubicar-hi espais ad-
ministratius i de serveis.

REDACCIÓ. MANRESA

Concurs en marxa per completar                  
la rehabilitació de la Torre Lluvià

n El candidat a l’alcaldia de Man-
resa pel Front Nacional de Cata-
lunya, Sergi Perramon, proposa 
utilitzar drons per donar una pri-
mera resposta a una trucada 
d’emergència i lluitar contra la de-
linqüència. És una de les propos-
tes que l’alcaldable presentarà de 
cara a les pròximes municipals del 
maig vinent. 

Front Nacional considera que 
Manresa no és una ciutat segura, 
i que a «part de les polítiques que 
es puguin realitzar per abordar el 
problema d’arrel, volem disposar 
d’un cos de policia modern i 
adaptat als nous temps». Afirma 
que «els agents han de gaudir 
d’una tecnologia d’avantguarda 
que els permeti afrontar les situa-
cions de criminalitat de la mane-

ra més àgil i resolutiva possible». 
D’aquí la idea dels drons que, 

segons el Front Nacional,  ja fun-
ciona en algunes ciutats dels Es-
tats Units, on fan una primera in-
tervenció per analitzar una possi-
ble situació d’emergència. 

La candidatura de Perramon 
afirma que en cap cas els drons fa-
rien tasques de vigilància, sinó 
que s’activarien en el moment de 
rebre un avís sol·licitant la inter-
venció de la policia.

L’alcaldable del Front 
Nacional vol drons per 
fer tasques de seguretat

REDACCIÓ. MANRESA

u Els aparells s’activarien en 
cas d’emergència per poder 
passar informació als agents 
de carrer

Sergi Perramon 

ARXIU/OSCAR BAYONA

Una dietista-nutricionista durant una consulta ICS
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La presentació a Lleida de la campanya d’encesa de torres i talaies del Mediterrani 2023.

JORDI ECHEVARRIA

Castells de Lleida ‘cremaran’ 
pels drets humans
En suport als migrants que perden la vida al Mediterrani

PATRIMONI REIVINDICACIONS

M.C.E.

❘ LLEIDA ❘ Els castells del Rei 
del Turó de la Seu Vella, de 
Gardeny, de Llordà d’Isona, 
d’Areny de Noguera, d’Orrit i 
de Benavarri, així com el tossal 
de Moradilla i la col·legiata de 
Sant Pere d’Àger s’il·luminaran 
amb torxes demà a les 18.00 
hores amb un doble objectiu: 
sensibilitzar la població sobre 
la situació que es viu al Medi-
terrani, on cada any perden la 
vida centenars de persones que 
es veuen obligades a abando-

nar les seues llars a la recerca 
d’un futur millor, i reivindicar 
el patrimoni històric i cultural. 

D’aquesta forma, la demar-
cació se sumarà per primera 
vegada a l’Encesa de Torres, 
Talaies i Talaiots pels Drets Hu-
mans, una iniciativa que va co-
mençar fa set anys a Mallorca 
i en la qual aquest any partici-
pen trenta-tres torres i fortifi-
cacions de vint-i-sis municipis 
de Catalunya, el País Valencià 
i la Franja. L’acció serà acom-
panyada de la lectura d’un ma-

nifest reivindicatiu i de visites 
guiades a aquests monuments. 

A més de l’encesa de ben-
gales de foc, que a la capital 
del Segrià anirà a càrrec dels 
Diables de Lleida, demà a les 
13.00 hores també es formaran 
columnes de fum en cadascuna 
d’aquestes fortificacions. La 
campanya, que va arrancar 
compta amb el suport de la 
Paeria, l’Associació d’Amics 
de la Seu Vella i de l’Associació 
Cultural d’Amics del Castell de 
Gardeny.

SOLIDARITAT INSERCIÓ LABORAL

Inauguració de la botiga Moda Re- ahir a Guissona.

❘ GUISSONA ❘ Grapats, l’empresa 
d’Inserció de Càritas Urgell, 
va inaugurar ahir una nova 
botiga Moda Re- al núme-
ro 3 del carrer Ametllers de 
Guissona. Aquest és el quart 
establiment que Grapats 

posa en funcionament a la 
província per promocionar 
l’economia circular a partir 
del reciclatge del tèxtil i ge-
nerar llocs de treball per a 
persones en risc d’exclusió 
social.

Càritas inaugura una botiga  
de roba Moda Re- a Guissona

❘ LA SEU ❘ La Confraria de Sant 
Antoni Abat de la Seu d’Ur-
gell tornarà a honrar el seu 
patró el proper dia 17 de ge-
ner amb la tradicional calde-
rada. Després de l’aturada de 
la pandèmia, desenes de ve-
ïns es donaran cita al passeig 
Joan Brudieu de la capital de 
l’Alt Urgell per degustar les 
més de 7.000 racions d’escu-
della que prepararà la con-

fraria per celebrar la festa de 
Sant Antoni Abat. 

Per a l’elaboració d’aquest 
àpat típic, s’utilitzen més de 
2.500 quilos de verdures, lle-
gums, carn de porc i vedella, 
que es cuinaran en cinc grans 
olles des de primera hora del 
matí. Dimarts també tindran 
lloc els Tres Tombs i el re-
partiment de panets de Sant 
Antoni.

Calderada a la Seu en 
honor a sant Antoni Abat

TRADICIONS GASTRONOMIA
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Ecosol consolida un centenar de llocs de
treball d’inserció laboral - Diari de Girona
Ho fa pogut fer gràcies a dues subvencions atorgades pel Departament d’Empresa i Treball de
la Generalitat de Catalunya a dues línies d’Ecosol, en el marc del programa ‘Accions per a la
millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió social’.

En la línia 1, la de ‘Tècnic d’acompanyament’, el Departament ha atorgat una subvenció de
92.000 euros. Per la línia 2, que fa referència a ‘Incentius a la contractació de persones en risc
d’exclusió’, ha rebut una suma de 744.570 euros.

Enfortir els professionals

Les ajudes concedides pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, que
entre les dues sumen un total de 836.570 euros, també permetran enfortir l’equip de
professionals que acompanyen a les persones usuàries del programa. En aquest context, es fan
accions de seguiment i suport de l’itinerari d’inserció, formació, prospecció i d’intermediació
laboral amb les empreses. D’aquesta manera es generen oportunitats laborals per a persones
en situació de vulnerabilitat social perquè puguin integrar-se al mercat laboral ordinari i
incorporar-se a la societat de manera autònoma i participativa. La màxima d’aquest programa és
«aprendre a treballar, treballant».

El programa compta amb el finançament del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat
de Catalunya i el Fons Social Europeu.

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2023/01/13/ecosol-consolida-centenar-llocs-treball-81120253.html
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CERVERA
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 53 00 25
Consell Comarcal. . . . . . . . . . . . . 973 53 13 00

CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 53 10 48
Servei d’urgències. . . . . . . . . . . . 973 53 25 29 
Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 53 20 84 
Àrea Bàsica de Salut . . . . . . . . . . 973 53 10 48
Oficina de Turisme . . . . . . . . . . . 973 53 13 03
Urgències Mossos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . . 973 45 77 78
Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 53 00 80

GRANYENA
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 53 08 99
Dispensari mèdic. . . . . . . . . . . . . 973 53 21 87
GUISSONA
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 55 00 05
CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 55 12 00 
Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 55 00 80
Oficina de Turisme . . . . . . . . . . . 973 55 14 14 

TORÀ
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 47 30 28 
Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 47 33 80
IVORRA
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 52 40 36
SANT GUIM DE FREIXENET
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 55 60 35
SANT RAMON

Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 52 40 18

SOLSONA
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 48 00 50
Consell Comarcal. . . . . . . . . . . . . 973 48 20 03
Clínica comarcal . . . . . . . . . . . . . 973 48 11 72

SANT LLORENÇ
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 49 20 50

Segarra/Solsonès

X.SANTESMASSES
❘ GUISSONA ❘ L’ajuntament de 
Guissona ha adjudicat la ins-
tal·lació d’un ascensor al cen-
tre educatiu Ramon Estadella, 
un altre al pavelló polivalent 
Onze de Setembre i un eleva-
dor a les piscines municipals 
per facilitar que les persones 
amb mobilitat reduïda puguin 
banyar-se. Les obres tenen un 
pressupost de 55.000 euros 
i estan subvencionades amb 
47.399 euros pel departa-
ment de Drets Socials de la 
Generalitat.

Segons va explicar l’alcalde, 
Jaume Ars, les tres actuaci-
ons es portaran a terme aquest 
any i la primera es farà aquest 

mateix trimestre. Serà la ins-
tal·lació de l’ascensor exte-
rior al Ramon Estadella per 
accedir al centre educatiu des 
del pati a la primera i segona 
planta del col·legi. Posterior-
ment s’instal·larà l’elevador 
a les piscines municipals. 
L’última obra serà la de l’as-
censor a l’entrada del pavelló 
polivalent Onze de Setembre 
per accedir a les grades de 
l’equipament.

Segons l’alcalde, aquestes 
obres s’inclouen al pla estra-
tègic d’eliminació de barreres 
arquitectòniques i mobilitat 
sostenible, que inclou també 

la col·locació de passos elevats 
per a vianants als carrers més 
transitats, la senyalització per 
a vehicles a les avingudes Ge-
neralitat i Onze de Setembre i 
la nova rotonda de l’avinguda 
de Tàrrega.

En aquest sentit, el primer 

edil va recordar que el mes 
de desembre passat va quedar 
fora de servei el polèmic radar 
situat a l’avinguda de Tàrrega. 
Segons va assenyalar Ars, la 
construcció de la rotonda al 
mateix lloc feia innecessari el 
radar (vegeu el deglossament).

Guissona suprimeix barreres 
en tres equipaments públics
El col·legi Ramon Estadella, el pavelló polivalent i les piscines

MUNICIPIS SERVEIS

El col·legi Ramon Estadella, on s’instal·larà un ascensor.

X.SANTESMASSES

n L’alcalde, Jaume Ars, 
va indicar que a finals de 
l’any passat va quedar fora 
de servei el polèmic radar 
situat a l’avinguda de Tàr-
rega que en el primer mes 
de funcionament, l’abril del 
2021, havia imposat més 
de 1.500 sancions i havia 

provocat protestes veïnals. 
Segons va assenyalar el pri-
mer edil, la construcció de 
la rotonda al mateix lloc 
feia innecessari el radar. 
D’aquesta manera, es vol 
posar fi a les queixes i ga-
rantir la seguretat viària a 
la zona.

PROTESTES

Fora de servei el polèmic  
radar a l’avinguda de Tàrrega

Localitzen tres tombes al 
monestir de Sant Pere

PATRIMONI HISTÒRIC

L’esquelet sencer descobert en l’última excavació.

❘ CERVERA ❘ La campanya d’exca-
vacions al monestir del segle 
XI de la comunitat benedictina 
de Sant Pere el Gros ha fina-
litzat amb el descobriment de 
tres enterraments superposats 
en un espai annex a l’actual es-
glésia. Es tracta de tres homes 
d’edat avançada. D’un, se n’ha 
conservat l’esquelet sencer i 
dels altres, només la part su-
perior, ja que estan afectats 
per altres enterraments més 
moderns. 

Amb aquests s’eleva a sis 
el nombre d’individus iden-
tificats en aquesta zona. De 
moment, es desconeix amb 
exactitud l’època de les sepul-
tures, encara que s’estudia que 
són del XVIII, quan encara es 
mantenien les dependències 
monàstiques. 

L’actuació la coordina el mu-
seu comarcal de Cervera en el 
marc dels estudis per a la recu-
peració d’aquest patrimoni, el 
més antic de la capital.

X.SANTESMASSES

Cabres pasturaran a 
Clariana per evitar 
incendis forestals

PREVENCIÓ

❘ CASTELLAR DE LA RIBERA ❘ L’ajun-
tament de Clariana de Car-
dener projecta introduir un 
ramat d’aproximadament 
150 cabres per mantenir 
nets els boscos del seu en-
torn de titularitat privada. 
Pretén reduir d’aquesta 
manera el creixement de la 
massa forestal i el risc d’in-
cendis a la zona. Es busca-
rà el consens amb els veïns 
i propietaris i el consistori 
afirma que ja s’han localit-
zat pastors.

Sant Guim de la Plana entrega 
xecs a tres famílies amb nadons

POBLACIÓ CENS

X.SANTESMESSES
❘ SANT GUIM DE LA PLANA ❘ L’ajun-
tament de Sant Guim de la 
Plana va entregar la nit de 
Reis un xec per valor de 150 
euros a les tres famílies em-
padronades al municipi que 
han tingut un nadó durant 
l’any 2022. 

Segons l’alcalde, Josep 
Llobet, aquesta iniciativa es 
repetirà cada any. L’objectiu 

és mantenir la població en 
aquest municipi que amb els 
anys va perdent veïns, ja que 
els joves es traslladen a viure 
a altres localitats per aconse-
guir feina. 

Aquest any el xec va ser 
per a tres famílies, segons 
Llobet. El primer edil va 
destacar que “feia molts anys 
que al municipi no es veia el 
naixement de tres nadons”.

X.S.

La família Guiu va ser una de les que van rebre el xec.

Estudi de la Guerra 
Civil a la Segarra

MEMÒRIA

❘ CERVERA ❘ L’historiador de 
Sedó Jordi Oliva publica a 
la revista Sikarra el total 
de víctimes mortals que va 
causar la Guerra Civil a la 
Segarra, que ascendeixen a 
592. L’estudi detalla el nom 
de cada persona, la pobla-
ció, la causa i el lloc de la 
mort. Gairebé la meitat dels 
morts, 233, eren de Cervera 
i el municipi amb el nombre 
més baix de víctimes mor-
tals va ser Biosca, amb no-
més un 6% del total.

Solsona estrena  
un parc infantil

LLEURE

❘ SOLSONA ❘ Solsona ha estre-
nat un nou parc infantil 
a l’extrem del carrer del 
Drac, al sector de la Ca-
bana del Màrtir i a prop 
de l’escola El Vinyet. És 
de fusta natural i consta 
d’un circuit de cordes per 
fer escalada i exercicis 
d’equilibri. 

La urbanització es com-
plementarà aquests pròxims 
dies amb la instal·lació de 
quatre bancs, una font i dos 
fanals solars.

INVERSIÓ

L’actuació compta amb  

un pressupost de 55.000 

euros, dels quals 47.339  

els aporta el Govern
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La Fundació Joan Profitós convoca el XXXIII
Premi d’assaig pedagògic | Catalunya
Religió
BLANQUERNA – URLEl XXXIII Premi Joan Profitós d’Assaig Pedagògic està organitzat per la
Fundació Joan Profitós, sota el patronatge de l’Escola Pia de Catalunya, en col·laboració amb
la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna-Universitat Ramon
Llull. La convocatòria del premi estarà oberta fins al 14 de juliol.

L'objectiu del Premi és estimular la reflexió sobre accions pedagògiques que afavoreixin el
desenvolupament íntegre de la persona. Els assajos han de tractar la pedagogia amb caràcter
científic mitjançant una reflexió, una anàlisi pedagògica o l'exposició d’una experiència
renovadora de l’escola.

El premi rep el nom de Joan Profitós (1892-1954), escolapi, parvulista i pedagog que, gran
promotor de la llengua i la cultura catalanes. Va ser autor de llibres de lectura i de narracions per
a infants i el creador de la Biblioteca Pedagògica de l’Escola Pia.

Al llarg de més de 30 anys, s’han premiat obres d’àmbits tan diversos com les matemàtiques,
l’educació física, la psicologia o els successius plans d’educació que se n'han anat implanten.
Entre d’altres premiats, hi ha Francesc Torralba, per Pedagogia del sofriment; Xavier Blanch
Gisbert, La reforma educativa dels noranta o les reflexions d’Andreu Clapés Flaqué a Jo també
faig classes a la UAC. Autoritats com Octavi Fullat han format part del jurat en diferents
edicions.

XXXIII edició

En l'edició d'aquest any, el jurat està integrat pel pedagog i vicepresident de la Societat
Catalana de Pedagogia Joan Mallart, que exercirà com a president del jurat; els vocals Josep
Gallifa, catedràtic de la Facultat de Ciències de l’Educació Blanquerna de l'URL; Conrad
Vilanou, catedràtic de la Facultat d’Educació de la UB; Elena Venini, pedagoga i Núria
Rajadell, pedagoga. Exercirà de secretari Marian Baqués, pedagog.

Segons les bases d'aquesta edició, els treballs original hauran de tenir un mínim de 100 fulls
DIN-A4 i lliurar-se abans de les 13:00 h del 14 de juliol del 2023 a la seu de la Fundació Joan
Profitós. L'import de la dotació del premi és de 2.500 euros.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/fundacio-joan-profitos-convoca-xxxiii-premi-assaig
https://www.blanquerna.edu/ca/noticies/ja-esta-oberta-la-convocatoria-del-xxxiii-premi-joan-profitos-dassaig-pedagogic
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2023-01/bases-premi-joan-profitos-2022.pdf
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L'ICS i Althaia faran tallers sobre nutrició a
usuaris de la fundació Santa Clara - Regió7
Els tallers tindran lloc aquest mes de gener al local de la Plataforma dels Aliments de
Manresa (ctra. de Vic, 162).

El primer es farà dilluns vinent, 16 de gener, i consistirà en una formació teòrica sobre
alimentació saludable i consum de sucre, aprofitament alimentari, trucs i estratègies per fer una
compra econòmica i saludable, i per aprendre a combinar els aliments i realitzar un menú
setmanal a baix cost.

La segona sessió, que serà pràctica, es farà el 23 de gener i tindrà com a objectiu mostrar
receptes de plats saludables fets a partir de la caixa de menjar bàsic que proporciona el
Banc d’Aliments a les persones en situació de vulnerabilitat que atén la Fundació.

Receptes fàcils i econòmiques

Les receptes seran fàcils i econòmiques (s’hi explicarà, per exemple, com cuinar al microones
o com aprofitar coccions diverses quan es cuina al forn).

Aquesta iniciativa té com a finalitat millorar l’aprofitament dels aliments bàsics de què disposen
els usuaris de la Fundació, facilitar-los nocions de cuina, reduir el consum de sucres i lluitar
contra situacions com el colesterol elevat i l’excés de pes, entre d’altres.

A instàncies del Departament de Salut, els equips d’atenció primària han incorporat el darrer any
la figura dels dietistes-nutricionistes, l’objectiu dels quals és promoure activitats per potenciar els
hàbits i actituds de vida saludables, els canvis de conductes relacionades amb els factors de
risc i el foment d’una alimentació equilibrada al llarg de les diferents etapes de la vida, de
manera individual, familiar i comunitària.

https://www.regio7.cat/manresa/2023/01/12/lics-i-althaia-faran-tallers-81106169.html
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Ara sí, cap al Missal valencià | Catalunya
Religió
Aquest era el títol de l’article dels capellans valencians (i amics) Alexandre Alapont i August
Monzon, publicat a Levante-EMV l’11 de gener de 2010 (ahir va fer tretze anys!), un text on
aquests preveres expressaven la seva esperança de veure publicat aviat el Missal valencià. I
d’aquell article, cal recordar-ho, ja han passat tretze anys. I mentre els cristians de Catalunya ja
tenen la tercera edició del Missal Romà en català, els cristians del País Valencià encara no
tenim, ni presentat ni aprovat el Missal valencià.

Avui és bo recordar aquell article d’Alapont i de Monzon, perquè el nou arquebisbe canviï
l’actitud de l’Església Valenciana amb relació a la nostra llengua.

En el seu text Alapont i Monzon es congratulaven per l’aleshores nou arquebisbe de València,
Carlos Osoro, ja que en la seva primera homilia “donà mostres inequívoques del seu apreci
pastoral pel valencià”, cosa que, deien Monzon i Alapont, havia “fet reviscolar les esperances de
resoldre una qüestió enquistada a l’Església”.

En aquell article, Alexandre Alapont i August Monzon ens recordaven “la riquíssima producció
religiosa medieval” que tenim els valencians, fins a la publicació del “Llibre del Poble de Déu,
aprovat pels bisbes de les diòcesis valencianes” i que, per cert, mai no ha estat derogat. És
veritat que aquest text “es va convertir en blanc d’atacs injusts i violents”, davant el silenci
còmplice i covard dels bisbes valencians, que, mai no van defensar un text que, paradoxalment,
tots els bisbes del País Valencià havien aprovat.

Alapont i Monzon (i cal que insistim en això encara), ens recordaven en el seu article, el
“Dictamen del Consell Valencià de Cultura, de 1998”, amb la creació de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua, que tenia (i encara té), la“competència exclusiva per a establir la normativa del
valencià” (davant entitats secessionistes en relació amb la nostra llengua), “la qual han de seguir
totes les institucions públiques (arts. 6, 20 i 41 de l’Estatut d’Autonomia)”. També l’Església
valenciana, rebel fins ara a acceptar la unitat de la llengua que parlem de Salses a Guardamar.

En el mateix article, aquests dos preveres ens recordaven també que, mentre que la Santa Seu
publicava “la tercera edició del Missal Romà”, havia arribat l’hora (recordi que l’article és de
2010), “de confeccionar el Missal valencià com a llibre d’altar definitiu”, i que encara, el 2023, no
tenim.

I perquè ho tinguin present els dos bisbes de València que encara són vius (Osoro i Cañizares),
el “2002, la Comissió de Textos Religiosos de l’AVL, va fer arribar als bisbes la versió íntegra i
consensuada del Missal, que fou aprovat pel Ple, per deu vots a favor i una abstenció, amb vista
a la seva revisió i tramitació canònica”.

Aprofitant la bona (però falsa) predisposició de l’arquebisbe Carlos Osoro, segons reconeixien
en el seu article Alapont i Monzon, el juliol de 2009, un grup de preveres demanaren a
l’arquebisbe que encetés el procés per tindre el Missal valencià, per tal que els cristians
valencians poguérem “participar en la litúrgia emprant la llengua pròpia del nostre poble (article
6 de l’Estatut)”.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/santuari-estant/ara-si-cap-missal-valencia-302586


L’article de Monzon i Alapont també recordava als bisbes valencians, que “els cristians
valencianoparlants (vora tres milions) hi tenim un dret irrenunciable reconegut, ja fa més de
quaranta anys, pel Concili Vaticà II”. I per això l’article recordava que “el poble nàmbya, a
Zimbabwe, amb 20000 catòlics sobre una població de 120000 habitants, compta amb els seus
propis textos”, traduïts, per cert, per mossèn Alexandre Alapont en els anys que estigué a
l’Àfrica.

Aquest article acabava recordant-nos que en la festa de la Puríssima de 2009, “l’arquebisbe
Carlos Osoro es declarà favorable a iniciar el procés, demanat l’edició dels textos en valencià”,
cosa que no va fer. I és que, com deien també els amics Alapont i Monzon, calia acabar ja d’una
vegada “amb situacions lamentables de provisionalitat i confusió com la que encara es donen
entre nosaltres”.

I l’article de 2010 de Monzon i Alapont, adreçant-se al bisbe Carlos Osoro (que no va afavorir ni
normalitzar el valencià a la litúrgia, malgrat el que havia dit), acabava animant-lo a tramitar el
Missal valencià amb aquestes paraules: “Avant, senyor arquebisbe”.

També jo avui, adreçant-me al nou arquebisbe de València, Enric Benavent, li dic: “Avant,
senyor arquebisbe”. Avant. Sigues valent i no deixi que frenen o anul·len amb maniobres
fosques i secessionistes (en relació amb la nostra llengua), l’esperança que tants i tants
valencians tenim posada en tu, perquè puguem celebrar la nostra fe en valencià. Avant
arquebisbe Enric, avant! Som molts els qui estem al teu costat per tal que l’Església valenciana
rectifiqui la seva política i deixi, com ha fet fins ara, de perpetrar el genocidi lingüístic comès pels
bisbes valencians en els darrers segles, en l’intent d’acabar amb la nostra llengua.

Segur que tu, arquebisbe Benavent trobaràs reticències i oposició per part d’alguns capellans (i
potser també d’algun bisbe) que, en compte de recolzar-te, es posaran contra tu. Amb tot,
arquebisbe Enric, som molts els valencians que et farem costat perquè, amb la valentia dels
profetes, puguis tirar endavant el Missal valencià i la necessària inculturació de la nostra
Església en la nostra llengua i en la nostra cultura No et desanimis, bisbe Enric, ni et
descoratges davant les dificultats que hauràs d’afrontar.

A l’audiència del dimecres 26 d’octubre passat, el papa donava unes claus per esdevenir un bon
pastor. El papa deia que “és important mantenir el contacte amb el poble de Déu, amb el poble
fidel de Déu, perquè ací hi ha la unció del poble de Déu: les ovelles”. I el papa deia encara: “Si
rebutges les ovelles seràs un bon teòric, un bon teòleg, un bon filòsof, un molt bon curial, però
has perdut la capacitat d’olorar les ovelles”.

Escolta i parla, bisbe Enric, la llengua del ramat que el papa t’ha confiat. Sigues sempre pare
sol·lícit i pastor amatent per a tots els qui t’hem esperat amb goig i esperança. Tens la força de
l’Esperit i l’amor del Senyor Ressuscitat i també l’afecte i l’estimació de tots els qui preguem per
tu. Ens tindràs al teu costat i t’ajudarem a fer de l’Església valenciana, una Església samaritana,
sol·lícita pels més desvalguts i desemparats. Una Església inculturada i encarnada en el nostre
poble. Una Església oberta als signes del temps, que amb senzillesa i alegria, anunciï la Bona
Nova del Regne.
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L
’enterrament de Joseph Ratzinger, 
malgrat ser un esdeveniment històric, 
es va fer en un auster funeral d’estat 
que no va omplir, tant com s’esperava, 

la plaça de Sant Pere del Vaticà.  
Era el comiat d’un papa reconegut per ser un 

gran teòric de la teologia, que va censurar molts 
altres teòlegs i teòlogues inspirats en els aires 
de compromís amb els pobres del concili Vaticà 
II; que va recuperar un papat centralista, incu-
bat en el pontificat de Joan Pau II, que va reafir-
mar el paper de la Cúria i de l’estructura cleri-
cal, en consonància amb la visió eurocèntrica i 
colonialista del món.   

Ha calgut un papa vingut de l’altra punta del 
globus que vol llegir el Vaticà II a partir del que 
va acordar la majoria, per mantenir una relació 
més adulta amb la societat civil, sense falses tu-
tories morals. I a l’interior de l’Església, han co-
mençat les reformes estructurals, s’ha posat al 
dia la doctrina social amb dues noves encícli-
ques que aborden els problemes més grans del 
moment (l’ecologia i la solidaritat). I a l’interior, 
s’ha encetat una nova forma de fer, la sinodali-
tat, que intenta actualitzar el diàleg escoltant 
totes les veus, que vol superar el clericalisme 
amb la col·legialitat; que hauria de portar can-
vis significatius en temes tan importants com el 
paper de les dones, l’actualització dels llenguat-
ges litúrgics o les dinàmiques participatives. 

Una Església renovada no pot quedar-se mi-
rant el món com si tot el mal que l’envolta la 
confirmés en la seva veritat, mentre cada dia és 
una comunitat més minsa. L’essència del seu 
ésser és la compassió, que vol dir patir amb el 
dolor dels altres. La comunitat eclesial s’ha de 
commoure amb els grans problemes socials ac-
tuals: el desencís personal, la desestructuració 
social, ambiental i política (tota ella marcada 
per la por, l’odi als pobres i la violació de drets 
sense pudor ni rubor) en una via accelerada de 
descomposició del sistema abocat a la finitud 
d’energia i de recursos. No  podem restar indi-
ferents davant la concatenació d’efectes gravís-
sims sobre les poblacions massacrades del sud 
per l’extractivisme colonialista, les guerres ina-
cabables, el creixement de l’autoritarisme i 
l’empitjorament climàtic.   

Quan sembla que Déu s’amaga és quan més 
sentit té construir una Església que deixa de  
llepar-se les ferides enyorant vells temps de 
cristiandat, per esdevenir hospital de campa-
nya, que està amb els pobres amb voluntat de 
transformació de les estructures i de denúncia 
profètica. Si mirem a l’Església de les perifèries, 
veurem que a la nostra església del nord falten 
testimonis. Estem necessitats de missioners, de 
creients encarnats entre els descartats: desno-
nats, netejadores, cuidadores, cartroners, man-
ters...  (aquells que el papa Francesc nomena 
poetes socials) que estan cridats a un protago-
nisme imprescindible en la resiliència i cons-
trucció d’alternatives en el món nou que ha de 
sorgir de les cendres d’aquest sistema caduc. 
Potser aquesta és la conversió que necessitem 
també els que encara som Església.

Rufí Cerdán  
GEÒGRAF

UNA ESGLÉSIA 
MASSA PAPAL

TRIBUNA

D
els teus en vols dir, però no 
en vols sentir dir. L’adagi 
s’adapta com anell al dit a 
les reaccions que han tin-

gut les paraules de Pedro Sánchez 
afirmant que el procés s’ha acabat. 
Portem mesos sentint aquesta matei-
xa afirmació dita per independentis-
tes de tota mena i condició, sobretot 
per reforçar la idea que ERC el liqui-
da amb la seva actitud negociadora 
vers els pressupostos de l’Estat. 

A part de l’obvietat que el procés 
com a tal va acabar quan el president 
Puigdemont va suspendre la declara-
ció d’independència que havia decla-
rat uns segons abans, o si volen, quan 
els partits independentistes van ac-
ceptar amb tota normalitat presen-
tar-se a unes eleccions convocades 
pel president Mariano Rajoy, després 
de dissoldre el Parlament, en aplica-
ció de l’article 155 de la Constitució 
espanyola. Aquella intervenció que 
es va aplicar i va funcionar sense cap 
incident sota les ordres de la vicepre-
sidenta del Govern d’Espanya, Soraya 
Sáez de Santamaría, tenint com a 
col·laboradors necessaris en Pere 
Aragonès i Elsa Artadi, l’un secretari 
general d’Economia i l’altra secreta-
ria general de Presidència. 

Doncs bé, el fet que ho hagi dit el 
president Sánchez alguns ho volen 
fer veure com una ofensa i per despit 
s’ha convocat els ciutadans a mobilit-
zar-se durant la cimera hispano-fran-
cesa que es farà a Barcelona. Va co-
mençar Puigdemont des de Waterloo, 
després van ser les entitats indepen-
dentistes i, finalment, ha estat Es-
querra Republicana qui també ha cri-
dat a manifestar-se. Perquè el món 
ens miri –de nou, l’Europa ens mira– 
i tot no acabi amb una simple foto i 
un peu de pàgina, caldrà que la mo-
bilització sigui sonada, d’aquelles 
d’un milió. A les grans portades no-
més s’hi anirà si agafa un caire vio-
lent, com van tenir les mobilitzacions 
postsentència. Però compte sempre 
amb un somriure i, evidentment, mai 
ningú haurà fet res i augmentarà la 
xifra dels represaliats i així podran 

fer-se encara més les víctimes. 
Som davant d’un govern d’incons-

cients, estan negociant un pressupost 
que ha de donar certeses a la societat 
i arribar al final de legislatura, i al 
mateix moment atien les més baixes 
passions de les seves bases. El PSC 
pot donar suport a uns pressupostos 
sempre que es compleixin dues pre-
misses: que s’acceptin les mesures i 
propostes de mínims presentades per 
Salvador Illa, i que el Govern governi 
per tots els catalans i no només per la 
minoria independentista. 

Tal com apunta no sembla que 
aquestes condicions es donin, qual-
sevol diria que en aquest moment Es-
querra ja té lligat el suport de Junts, 
però per acabar-ho d’adobar Arago-
nès ha anunciat que anirà a la recep-
ció oficial de la cimera contestada. 
Sembla que vol quedar bé amb la vi-
anda al plat. L’única explicació a tota 
aquesta comèdia és que fan veure 
que negocien, però no volen un 
acord pressupostari per acusar els  
altres de no fer-lo possible en  
aquests moments tan delicats pel 
país. Voldran aparèixer com els únics 
seriosos, però aquest cop se’ls ha vist 
el llautó, a l’hort i a la vinya no s’hi 
pot ser.

Joan Canongia

A L’HORT I A LA VINYA NO S’HI POT SER

DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA

«L’única explicació a tota 
aquesta comèdia és que fan 
veure que negocien, però no 
volen un acord pressupostari»

A
vui començo dempeus i amb 
una llarguíssima ovació pel 
mestre Vila. M’hi jugo un pè-
sol que el seu T’he mirat, amb 

lletra de mossèn Farràs, deu haver so-
nat en la majoria de casaments de can-
taires de corals d’aquí a la vora. I que 
seria dificilíssim trobar-ne algun que 
no hagi cantat en un moment o altre 
l’harmonització a quatre veus que va 
fer del poema Senyor Sant Jordi de Sal-
vador Espriu. Francesc Vila va com-
pondre músiques precioses a l’abast de 
formacions corals que no és indispen-
sable que  siguin nivell prèmium. I en 
dono fe. No vull pas dir que siguin fà-
cils, eh? Però amb treball, dedicació i 
d’hores d’assaig gent que no tenim el 
nivell de l’Orfeó Català (ja ens ente-
nem!) hem aconseguit que sonessin 
prou dignament i en ocasions fins i tot 
excel·lent. I això amb cantaires que la 
immensa majoria no saben llegir músi-
ca. I el mèrit és del mestre, no pas nos-
tre. Perquè a la seva faceta de composi-
tor s’hi afegia la de pedagog. No és gens 
fàcil cantar a veus; però és tan bonic 

quan sona afinat! I sentim tanta satis-
facció quan aquella peça comença a 
sonar que ens esperona a seguir treba-
llant perquè soni bé del tot. És la seva 
música que ens ha fet millorar, que ens 
ha fet avançar i que, sobretot, ens ha fet 
emocionar. Els directors i cantaires ens 
hem fet un fart d’intercanviar-nos pe-
ces seves. No heu cantat Un nom del 
Vila? Te la passo! Als teus cantaires els 
encantarà! Em sembla que no m’equi-
voco si dic que no recordo cap Roda 
Coral de les que organitza la Federació 
Catalana d’Entitats Corals que no hagi 
sonat alguna cançó seva.   Francesc Vila  
i Ginferrer  va néixer a Castellbell i el 
Vilar el 1922. I aquest diumenge, gràci-

es a l’Ajuntament del seu poble natal i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Caste-
llet, clourem la commemoració dels 
cent anys del  seu naixement al  Kursa-
al. Un munt de cors de Manresa i co-
marca interpretarem Nadal, Llum i 
Misteri  juntament amb una rapsoda, 
dos solistes, dos ballarins i quatre mú-
sics. Tots sota la direcció artística  de 
Joan Maria Segura i la direcció musical 
de Montserrat Casas. Si hagués de triar 
només una de les onze cançons que 
configuren la cantata, em quedaria 
amb Neu Vermella: «Creiem que aquell 
Nadal està molt lluny/ folguem en la 
discòrdia i la guerra/ enlloc d’obrir la 
mà tanquem el puny/ i ensangonem la 
terra». Poesia de Joan Farràs que Fran-
cesc Vila converteix en cançó.  La 
Montserrat Casas va tenir la immensa 
sort de conèixer el mestre  i de compar-
tir-hi moltes estones. A mi m’hauria 
agradat molt poder-lo saludar encara 
que fos mig minut, treure’m el barret 
que no porto,  encaixar-li la mà i dir-li: 
Moltíssimes gràcies per la vostra músi-
ca, mestre!

Rosa M. Ortega

A FRANCESC VILA I GINFERRER 

A TEMPO

«El mèrit és del mestre, no 
pas nostre. Perquè a la seva 
faceta de compositor s’hi 
afegia la de pedagog»
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