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El muntatge de l'orgue de la Catedral de
Solsona encara la recta final amb l'objectiu
que estigui llest a la primavera
ACN Solsona - Tècnics de l'empresa Blancafort Orgueners de Montserrat es troben aquests dies
de ple en el muntatge de les gairebé 30.000 peces restaurades de l'orgue de la Catedral de
Solsona. L'instrument data del 1853 i era l'únic gran orgue d'escola catalana pendent de
restaurar. Un dels integrants de la Comissió Orgue de Solsona, Ramon Segués, ha explicat que
l'objectiu és que l'orgue es pugui estrenar per primavera, ja que després del muntatge caldrà
afinar i harmonitzar l'instrument, "una fase que pot allargar-se fins al març o abril". L'orgue es
trobava en un estat de degradació important i la seva capacitat sonora s'havia reduït fins a un
20%. El pressupost del projecte suma 700.000 euros i s'ha finançat en part per aportacions
populars.

"Estem a punt de tornar a posar a lloc les més de 30.000 peces restaurades i aconseguir que
l'orgue torni a sonar en plenitud". Així s'expressa Ramon Segués, integrant de la Comissió
Orgue de Solsona, que recorda que per Nadal van llançar la campanya 'Un orgue per primavera'
amb l'objectiu de recaptar els 26.000 euros que falten per arribar als gairebé 700.000 euros del
pressupost. La idea és, segons explica Segués a l'ACN, que aquest gener s'enllesteixin els
treballs de muntatge i que "entre finals d'abril i principis de maig l'orgue ja estigui afinat i
harmonitzat".

El projecte de restauració de l'orgue va començar a plantejar-se l'any 2018 en el marc d'un
concert de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona. Segués explica que l'instrument es
trobava en "molt mal estat", ja que l'última intervenció important s'havia fet l'any 1855. Des
d'aleshores, lamenta "només s'hi havien fet afinacions casolanes, algunes que havien malmès
l'obra, ja que fins i tot hi havia tubs doblegats". A més, descriu, "la pols, el fum dels ciris i el fet
que durant un temps la sortida de l'aire de la calefacció es trobés just a sota de l'orgue havien
provocat un empitjorament". De fet, assegura que l'instrument només estava rendint a un 20% de
les seves possibilitats.

Segués explica que la restauració s'ha intentat fer "el màxim fidel possible a l'orgue original", tot
i que es va decidir adaptar el pedaler, ja que "abans només tenia 8 o 9 botons que limitaven molt
el repertori". Ho exemplifica dient que, per exemple, no es podien tocar peces de Bach. En
canvi, ara, assegura, "l'hem deixat amb les seves màximes possibilitats". Una de les principals
diferències que notaran els solsonins serà també el seu aspecte. "Hem descobert que el moble
de l'orgue tenia colors, abans era marró i gris i, en canvi, ara han sortit verds, vermells,
marbrejats, daurats i una imatge de la verge", explica Segués.

El projecte, valorat en gairebé 700.000 euros, ha estat possible gràcies a les subvencions
concedides pel fons Feder, la Generalitat, la Diputació de Lleida, però també aportacions de
particulars. Precisament, Segués subratlla aquest darrer aspecte i, per això, considera important
que, a partir d'ara, l'orgue no es faci servir només per les celebracions litúrgiques sinó també per
concerts o altres activitats. "Es tracta d'un instrument emblemàtic i monumental que demana una
programació estable i un aprofitament d'aquest recurs", conclou.
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El Museu Marès de Barcelona investigarà si
dues escultures procedeixen de l'espoli a
un monestir gallec | Catalunya Religió
ACN El Museu Frederic Marès investigarà si dos relleus del seu fons, adquirits el 1980 a
l'empresari i col·leccionista d'origen alemany Fernando Birk, procedien d'un espoli al Monestir
de San Lourenzo de Carboeiro, a Galícia.

Segons publica el diari Ara i han confirmat fonts municipals a l'ACN, el museu barceloní
reconstruirà el camí que van fer aquestes dues peces del timpà de l'església fins a arribar a
mans de l'empresari, i les tornarà si tenen un origen il·legítim. L'equipament reacciona així a una
informació publicada diumenge pel rotatiu gallec La voz de Galicia, on un historiador dona per
acreditat que les peces van ser sostretes a finals dels anys seixanta, en un context de robatoris i
destrosses a l'esmentat monestir.

L'article publicat pel rotatiu gallec el firma l'historiador de l'art Francisco Prado Vilar i, segons
ell, les dues peces en qüestió van ser sostretes il·legalment, com ja havia denunciat l'any 1957
l'aleshores apoderat del Servei de Defensa del Patrimoni Artístic a Pontevedra, José Filgueira
Valverde.

el Museu Marès no té constància de denúncIES per part de cap instància administrativa de
Galícia

Les peces en qüestió són un Crist entronitzat i un relleu medieval amb símbols dels evangelistes
sant Lluc i sant Joan, tots dos part del timpà de l'església del monestir gallec. No va ser fins
molts més anys després que les peces van reaparèixer, quan el 1980 les va comprar el museu
Frederic Marès de Barcelona a Ericka, la viuda de Fernando Birk, un empresari i col·leccionista
d'origen alemany.

Des del museu que dirigeix Josep Maria Trullén no es té constància d'aquestes denúncies per
part de cap instància administrativa de Galícia, aclareixen des de l'ICUB a l'ACN, però el museu
barceloní investigarà el context de la seva compra i si la seva procedència és efectivament
il·lícita.

Des del consistori recorden que la política de l'Ajuntament és retornar les peces si es demostra
que tenen un origen legítim. Per la seva banda, segons informa el diari Ara, la Xunta de Galícia
també està estudiant el cas i avaluarà "les possibilitats jurídiques i les iniciatives polítiques que
corresponguin" i que es posaran en contacte amb el museu Marès per conèixer com van obtenir
les peces.
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Per què els mormons volen construir un
gran temple a Sant Cugat?
L'

Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies

ha escollit

Sant Cugat del Vallès

per construir el seu pròxim

gran temple

. Segons ha pogut saber

NacióSantCugat

, aquesta congregació religiosa -els membres dels quals obtenen el sobrenom de mormons-, vol
construir una seu de dues plantes d'uns 2.500 m2 i amb zones enjardinades en un terreny buit
de l'avinguda de la Clota, al barri de

Volpelleres

.

L'objectiu és que aquest recinte "sagrat" es converteixi en el "

Temple de Barcelona

" i doni cobertura al nord-est d'Espanya i al sud de França. Així, el temple català seria el segon
de l'Estat després de la construcció del santuari de Madrid l'any 1999; una decisió ja anunciada
el passat mes d'abril per l'actual president de l'Església en qüestió, Russell M. Nelson.

Segons han explicat fonts de l'Església a aquest mitjà, l'indret s'ha escollit per la seva

ubicació pròxima

amb Barcelona i de

característiques adients

per a la construcció del futur santuari. A més a més, en ubicar-se al costat de l'AP-7, es pretén
cridar l'atenció i donar-li

més visibilitat

. "

La nostra voluntat és apropar els temples a la ciutadania

https://www.naciodigital.cat/noticia/251507/per-que-mormons-construir-gran-temple-sant-cugat
https://noticias-es.laiglesiadejesucristo.org/


", han relatat a

NacióSantCugat

.

En aquest espai s'hi celebrarien

cerimònies

com misses, casaments o batejos, a banda d'altres ritus propis de la doctrina de la congregació.
Tanmateix, també acolliria un centre de visitants i espais d'allotjaments per aquells interessats
en aprofundir els seus coneixements en la religió. En les anomenades "capelles" -llocs sagrats
de menor dimensió-, també acostumen a dur a terme

activitats solidàries i benèfiques

per recaptar fons i destinar-los a les classes més vulnerables.

Així doncs, també cal destacar que en els primers mesos després de la seva construcció se
celebrarien diverses

jornades de portes obertes

per oferir l'oportunitat de conèixer el temple de primera mà abans que es consagri i quedés l'

accés restringit

exclusivament als membres de la congregació. 

Què és l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers
Dies?

Es tracta d'una religió mundial amb més de

16 milions de creients

que basen la seva doctrina en la paraula de Déu recollida en diversos escrits -entre d'altres, el 

Llibre del Mormó-

. Aquesta neix l'any 1830 quan el fundador de l'església i primer profeta, el nord-americà

Joseph Smith

, va implorar a Déu ajuda per

salvar la seva ànima

donant pas a l'anomenada "

Primera Visió



". S'explica que la deïtat es va

aparèixer

a Smith

 

i li va dir que desaprovés i considerés com a falsos tots els credos existents fins aleshores per la
resta d'esglésies del món. Així, durant la revelació, també va atorgar-li uns textos per

restaurar les "preuades veritats" sobre el pas de Jesucrist a la Terra

; una "

autoritat sagrada

" que s'havia perdut en el temps.

Així doncs, amb

arrels compartides amb el cristianisme

, fonamenten la seva vida en recuperar l'"

Església primitiva

" i a ajudar i cuidar a tots els "fills de Déu", complir i respectar les promeses amb Déu
("convenis") i practicar l'amor i els valors cristians per

aspirar a la "salvació"

.

En clau global, aquesta Església compta amb més de

30.000 congregacions arreu del món,

com a

Terrassa i Manresa

. Cadascuna encapçalada per un "

grup local de sants

" que ofereixen servei, ensenyen, inspiren i aconsellen als seus feligresos per donar-se suport
mútuament a l'hora de superar les dificultats. Una tasca, exposen, temporal, voluntària i no
remunerada. 

 

Mostra el teu compromís amb Nació.
Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.
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“En la bioètica ens trobem preguntes molt
noves per religions mil·lenàries” | Catalunya
Religió
Roger Vilaclara –CR Diàleg, respecte i reptes de futur. Aquestes han estat les grans línies de
reflexió que han proposat els ponents de la taula rodona que s'ha organitzat aquest dilluns a la
tarda per presentar l'informe Implicacions religioses i de consciència en les qüestions bioètiques
més rellevants en el debat actual a escala internacional.

En l'acte que ha tingut lloc al Palau Robert de Barcelona hi han intervingut el president del
Consell Assessor per la Diversitat Religiosa d'Afers Religiosos i autor de l'informe, el filòsof
Francesc Torralba; l'especialista en budisme i diàleg interreligiós, presidenta de l’Associació
UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional, Montse Castellà; i la teòloga, copastora
de l’Església Evangèlica Unida de Terrassa i presidenta de la Unió d’Esglésies Baptistes de
Catalunya, Ruth Giordano. La taula rodona l'ha moderat la periodista i col·laboradora de
Catalunya Religió Laura Mor.

Des d'un inici, Francesc Torralba ha definit la bioètica com un “diàleg vertader”. Un diàleg que
s'ha de contraposar amb les confrontacions o les juxtaposicions de monòlegs que, segons el
filòsof, "són el que sovint es dona en els debats". “El diàleg és una feina molt difícil, per això la
bioètica és tan complicada”, ha dit.

Per ajudar a aquest diàleg, Francesc Torralba ha subratllat la importància del llenguatge i de
l’aclariment. “Cal determinar quin significat tenen les paraules i cal fer un treball propedèutic”, ha
dit.

“Tenim un problema en com interpretem”

Sobre aquest treball de terminologia, també s’hi ha referit Montse Castellà: “Hem de tenir en
compte amb qui estem parlant i trobar les paraules perquè l’altre pugui captar el que diem”. “El
diàleg també ha de ser individual de cadascú: hem de canviar per dins per transmetre allò que
sentim”, hi ha afegit. En aquesta línia, Castellà ha defensat que “l’experiència és molt important”.
“Les religions poden dividir, en canvi, l’espiritualitat ens uneix”, ha dit.

“La història ens diu que des de les tradicions religioses hem imposat una manera d’entendre la
vida”. Per Ruth Giordano, “tenim un problema en com interpretem” i les religions “han de ser
capaces d’obrir aquest diàleg”.

“Les religions ens poden inspirar, però no trobarem solucions concretes sobre si es pot fer o no
un transplantament”

L’hermenèutica, el mètode de comprensió de les ciències mitjançant la contextualització, també
ha centrat part del diàleg entre els tres ponents. I és que, com ha dit Giordano, “no actuem avui
com fa 100 anys”.

En la mateixa línia, Torralba ha explicitat l'asincronia entre “el ritme vertiginós de la ciència i el
ritme lent i pausat de l’ètica, i encara més del dret”. Això provoca que hi hagi preguntes molt

https://www.catalunyareligio.cat/ca/en-bioetica-ens-trobem-preguntes-molt-noves
https://www.catalunyareligio.cat/ca/afers-religiosos-presentara-informe-sobre
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/espirituals-ara-aqui
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/dialeg


noves davant de tradicions espirituals i religioses mil·lenàries. “Ens poden inspirar”, ha dit
Torralba de les religions, “però no trobarem solucions concretes sobre si es pot fer un
trasplantament o es pot dissenyar un cor artificial”. Per aquest motiu, cal l’hermenèutica: “No
hem de trair l’esperit del text o de la tradició, però si els hi hem de donar una visió o context”.

La bioètica, la ciència del futur

Els reptes i els canvis també formen part de les implicacions religioses en la bioètica. “Estem en
un moment de nou paradigma”, ha dit Castellà. Ha parlat de fer un exercici d’autocrítica des de
les religions. “Totes elles han nascut en societats fortament patriarcals i encara ho trobem en els
textos, forma part de la nostra tradició”, ha dit. Sobre això, ha aclarit: “Fa falta seure i veure quin
sentit té ara”. “La tradició s’ha de poder ajustar a l’època en què es troba i això té a veure amb el
diàleg”, ha conclòs.

Aquests reptes i canvis tenen a veure amb el futur i les noves generacions. “La bioètica és la
ciència del futur” i calen diàlegs sobre com s’ha de viure per garantir poder viure dignament en el
futur. Un debat que té molt a veure, ha detallat el filòsof, en la gestió de l’aigua, la preocupació
per la biosfera o l’ecologia. Torralba ha citat els textos del budisme o l’encíclica Laudato Si’ del
papa Francesc per recordar que les religions ja tracten aquests temes.

Pel que fa als joves, Ruth Giordano ha destacat el paper de l’educació i el “respecte vers l’altre”
per fomentar el diàleg. “Hem de fer pedagogia amb les noves generacions”, hi ha afegit.

Torralba ha reconegut l’activisme jove de persones com Greta Thunberg. Parlant de joves,
també ha manifestat que es poden donar “debats contradictoris” per la priorització d’aquests. “La
mateixa generació defensa aferrissadament la vida animal o vegetal i no la d’altres tipus”, ha dit.

Armengol: “Quan ens plantegem allò que és bo o allò que és just, la ciència sovint no ens ho
soluciona”

Sobre l’informe d’Afers Religiosos, Ruth Giordano ha assegurat que Francesc Torralba “ha estat
capaç d’explicar d’una manera senzilla, curosa i planera que és allò que creuen cada una de les
tradicions religioses”.

En començar l’acte, el director d’Afers Religiosos, Carles Armengol, ha destacat la importància
de l’ètica pels debats actuals: “Quan ens plantegem allò que és bo o allò que és just, la ciència
sovint no ens ho soluciona”. Per a Armengol, les religions, les conviccions i les cultures són
elements de coneixement que conformen la saviesa amb què es construeix la bioètica. “Les
tradicions religioses aporten coneixement que ajuda a formular la racionalitat moderna junt amb
la ciència”, ha apuntat. Per aquest motiu, des d’Afers Religiosos es va encarregar aquest informe
a Francesc Torralba.
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El Pare Manyanet escull nou govern general
| Catalunya Religió
Pare Manyanet Sota el lema 'Caminem a la Llum de Natzaret. Comunió. Participació. Missió', els
Fills de la Sagrada Família han celebrat al centre d'Espiritualitat Sant Josep Manyanet de
Begues, a Barcelona, el XXIV Capítol General de la Congregació fundada per Sant Josep
Manyanet. Els religiosos han escollit la nova cúria general amb Jesús Díaz com a nou pare
general. 

Representant les diferents delegacions de la congregació, els pares capitulars han avaluat la
feina feta des de l'anterior capítol general. També han analitzat la realitat actual de les
comunitats i obres apostòliques i han discernit les línies d'actuació del futur. S'han afirmat en la
fidelitat creativa al carisma rebut per buscar les maneres més evangèliques de respondre a les
noves necessitats i realitats de les famílies, els joves i l'educació.

La congregació vol seguir afavorint la participació dels laics EN LA MISSIÓ D'ACOMPANYAR
LES FAMÍLIES I EDUCAR “EL COR I LA INTEL·LIGÈNCIA” DELS JOVES

En comunió amb l'Església que està en “camí sinodal” han aprofundit les maneres de viure la
consagració religiosa, destacant la importància d'oferir-ne un testimoni alegre. Des de la
congregació també es vol seguir afavorint la participació dels laics en la missió d'acompanyar
les famílies i educar “el cor i la intel·ligència” dels joves seguint la pedagogia manyanetiana que
mira la família de Natzaret i "cada família del món".

Després del discerniment comú, han triat els religiosos que formen la nova cúria general per al
proper sexenni 2023-2028: Jesús Díaz, com a pare general; Hernando Cortés, com a
subdirector general; Josep M. Taulats, com a II Consultor; Julio González, com a secretari
general; i Marcelino Muñoz, com a administrador general.

Educació i atenció pastoral 

La Congregació de Fills de la Sagrada Família, fundada el 1870, avui és present a Espanya,
Itàlia, Argentina, Estats Units, Brasil, Colòmbia, Veneçuela, Mèxic i amb una última presència
oberta al Camerun. L'apostolat es concreta principalment en l'educació a les escoles de la
Congregació i al ministeri sacerdotal i l'atenció pastoral en parròquies i moviments i grups de
famílies.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/pare-manyanet-escull-nou-govern-general
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I la Bíblia, què és? | M.R | Barcelona |
Societat | El Punt Avui
Del 22 al 28 de gener se celebrarà a les deu diòcesis catalanes la Setmana de la Bíblia,
patrocinada per la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) i promoguda per l’Abadia de
Montserrat, l’Associació Bíblica de Catalunya, el Centre de Pastoral Litúrgica, l’Editorial Claret,
la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i els mitjans de comunicació Ràdio Estel i Catalunya
Cristiana. El lema d’aquesta edició de la jornada, instituïda des de 2019 pel papa Francesc per
tal de ser celebrada el III Diumenge de l’any –enguany, el proper dia 22-, és Us anunciem allò
que hem vist i sentit (1 Jn 1,3).

Durant la Setmana de la Bíblia en moltes parròquies, escoles i comunitats cristianes
s’organitzen activitats orientades a fomentar la lectura i el coneixement de l’Escriptura,
“instrument fonamental en la revelació de Déu i en la relació del creient amb ell”, diuen els
organitzadors. Es poden consultar tots els actes programats –alguna dels quals necessiten
inscripció prèvia i d’altres es poden seguir a través de les xarxes– al web
www.setmanadelabiblia.cat.

Entre els actes més destacats hi ha, el diumenge 22 de gener a les 18.45h la celebració
solemne de Vespres des de Montserrat (que es pot veure en directe per
www.abadiamontserrat.cat/TV) i el mateix dia a les set de la tarda, una conferència del Dr.
Armand Puig, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, que farà la reflexió sobre Mateu:
comunicar l’Evangeli de Jesús, un acte que es podrà seguir a través del web
www.setmanadelabiblicat.cat.

Un altre acte destacat, que qui el vulgui seguir ho haurà de fer a través de streaming (a
www.setmanadelabiblia.cat) serà una reflexió L’Evangeli de Mateu: germans i germanes a
l’escolta de Jesús, el Mestre, a càrrec del carmelita Agustí Borrell, que xerrarà des de Roma, on
viu.

El dimarts 24 de gener, a les 18.30h hi haurà una Meditació biblicoteològica La Sagrada
Família: un santuari dins la ciutat, a càrrec del Dr. Armand Puig i Tàrrech. En aquest acte, que es
pot seguir en directe des de la Cripta de la Sagrada Família, hi haurà intervencions musicals a
l’orgue a càrrec de Juan de la Rubia. Cal inscripció prèvia.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/2242338-i-la-biblia-que-es.html?ItemId=2784
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Barcelona rebutja per ara debatre si dedica
un carrer a Benet XVI

El govern municipal recorda que han de passar cinc
anys des de la mort d’una personalitat per dedicar-li
una via, mentre Valents l’acusa de menysprear els
catòlics

El govern municipal de Barcelona ha rebutjat per ara la idea de Valents per dedicar un carrer a
Benet XVI, mort a finals del 2022. L’executiu local de Barcelona en Comú i el PSC ha recordat
que la normativa municipal estableix que han de passar cinc anys des de la mort d’una
persona abans de presentar-se una proposta perquè doni nom a una via de la ciutat i que
la ponència del nomenclàtor l’examini. En canvi, la formació conservadora –sorgida del grup
municipal que va encapçalar l’ex primer ministre francès Manuel Valls– ha opinat que la seva
proposta s’ha desdenyat per menyspreu als catòlics.

La regidora Marilén Barceló ha demanat que Barcelona dediqui un carrer a l’antecessor de
Francesc «pel seu paper a l’Església, la seva obra i la seva gran vinculació amb Barcelona». En
aquest sentit, Barceló ha rememorat la visita de Benet XVI a Barcelona per consagrar la
Sagrada Família com a basílica.

En el seu torn, el regidor de Memòria Democràtica, Jordi Rabassa (Barcelona en Comú), ha
rebutjat la petició, emfatitzant que el reglament que regeix la ponència del nomenclàtor «des de
fa dècades» no permet estudiar propostes de noms de personalitats fins que hagi transcorregut
un lustre des de la seva mort. «No obrim ara aquest debat. Que hi hagi els que hi hagi d’haver i,
en cinc anys i si convé, ja debatrem quin espai pot ser o no per a la persona que vostè
proposa», ha respost a Barceló.

Notícies relacionades

Al seu torn, Rabassa ha mirat de dissuadir Valents de buscar una polèmica entorn de si
Benet XVI ha de batejar una via a la ciutat. En aquest sentit, el regidor ha evitat valorar la figura
de Joseph Ratzinger i del seu papat, si bé si ha qüestionat que l’unís una relació estreta amb la
Barcelona.

«Hauria sigut un miracle que haguessin accedit a aquest prec», ha ironitzat Barceló. Al seu
torn, ha exigit a Rabassa que expressés la seva opinió sobre el Papa. «¿Creu que Benet XVI es
mereix tenir un carrer en el seu honor i per la seva trajectòria a Barcelona o no té opinió respecte
a això?», l’ha emplaçat. «La meva opinió és irrellevant. Tenim cinc anys endavant davant per
esperar un miracle», ha dit fent broma Rabassa.

https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20230117/barcelona-carrer-benet-xvi-ajuntament-81315534
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20230101/valents-calle-papa-benedicto-barcelona-80585305
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Lleida celebra Sant Antoni sense 
cap restricció, però sota la pluja
Els aiguats obliguen a cancel·lar l’Encesa dels Tres Tombs i 
la capella de la Sang acull la missa i benedicció dels animals
Després de dos anys 
condicionats pel Covid-19, 
Lleida va recuperar ahir la 
festa de Sant Antoni Abat 
en un dia on la pluja va 
obligar a cancel·lar un dels 
actes programats.

Lleida
REDACCIÓ

L’església de la Puríssima Sang va 

recuperar sense restriccions la 

celebració de la 82 edició de Sant 

Antoni Abat després de dos anys 

condicionats per la pandèmia del 

coronavirus. L’Eucaristia, presidi-
da pel bisbe de Lleida, Salvador 
Giménez, va comptar amb una 
nodrida representació del món 

agrari lleidatà, que té en Sant An-

toni el seu patró. Després de la 

missa, es va venerar la relíquia de 
Sant Antoni i el bisbe Salvador va 

sortir a les escales de la Sang per 
fer la tradicional benedicció dels 

animals de companyia.

Durant la celebració litúrgica, 
el prelat va demanar pregar pels 

pagesos i ramaders “que cons-

tantment han d’afrontar proble-

mes diversos, sigui per condi-
cions meteorològiques adverses 
o per qüestions econòmiques 
i socials”. El bisbe Salvador va 

apel·lar al sentiment religiós de 
bona part de la pagesia i ha de-

manat “ser solidaris amb els que 
treballen la terra i tenen cura dels 

animals”, prenent com a referent 
l’exemple de Sant Antoni abat. 

Representants de la Societat Cul-

tural i Recreativa Els Pagesos, de 
la Confraria de la Puríssima Sang 

i del món polític i social de Lleida 
van omplir l’església de la Sang, 
on també s’han pogut comprar 

els típics panets i ciris beneïts. 
A la tarda, estava previst l’En-

cesa de la Creu dels Tres Tombs 

a la plaça Pau Casals. L’acte es va 

suspendre per la pluja. Lleida ja 

va escalfar motors durant el cap 

de setmana amb el tradicional 

pregó, que va iniciar els actes, 
així com  una concentració de 

tractors i maquinària agrícola a 
la partida de Llívia i un esmorzar 
popular, tirada de bitlles i concurs 
de truita amb productes de l’Hor-

ta a la partida de Montserrat.

FOTO: Bisbat de Lleida / El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, beneint els animals de companyia, una de les tradicions de la festivitat

FOTO: Bisbat de Lleida / Celebració de la missa a l’església de la Sang

SANT ANTONI ABAT AL COL·LEGI FREDERIC GODÀS 
L’escola del barri de cappont va sumar-se ahir a la 
celebració de Sant Antoni Abat amb una jornada en què 
els alumnes van poder portar les seves mascotes al centre 
i assistir a xerrades pedagògiques per part de la plataforma 
animalista terres de Lleida. FOTO: Frederic Godàs /
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