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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. No està permès remetre’l a altres 
persones o la seva explotació comercial. La difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que vetllen pel compliment d’aquesta 
normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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n La basílica de la Seu de Manre-
sa va guanyant atractius pensant 
en els visitants. Després de l’espe-
rada instal·lació en una capella la-
teral de la nau del Frontal floren-
tí restaurat, una peça gairebé úni-
ca del gòtic a nivell mundial, ara 
ha afegit en una sala del sota 
claustre una exposició que hi que-
darà de manera permanent que, 
mitjançant maquetes, permet 
resseguir l’evolució del temple.    

Comissariada per Fermí Bata-
ller i Francesc Rafat, la mostra La 
Seu de Manresa, 700 anys. De Be-
renguer de Montagut a Gaudí, es 
va poder veure per primera vega-
da el setembre-octubre de fa dos 
anys a la seu de a demarcació a les 
Comarques Centrals del Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC), a la Casa Lluvià de Man-
resa. Posteriorment, entre els me-
sos d’octubre i novembre del ma-
teix any, va quedar exposada a la 
sala d’exposicions del COAC a 
Vic, i el juny-juliol de l’any passat 
va viatjar a l’església de Santa Ma-
ria del Mar, a Barcelona, temple 
que, com la Seu de Manresa, va 
projectar Berenguer de Monta-
gut. En el cas de la Seu, justament 
l’any passat va fer 700 anys de la 
signatura del contracte amb l’ar-
quitecte per fer realitat el temple 
gòtic.  

Quan es va muntar la mostra a 
Manresa, Enric Masana, alesho-
res delegat del COAC a la demar-
cació de les Comarques Centrals, 
va expressar el desig que es que-
dés a la Seu  definitivament, com 
ha acabat passant finalment.  

La inauguració de l’exposició 
tindrà lloc dimarts vinent, a 2/4 de 
7 de la tarda, amb la presència de 
l’alcalde Marc Aloy; el bisbe de 
Vic, Romà Casanova; el degà del 
COAC, Guim Costa, i la delegada 
del COAC a les Comarques Cen-
trals, Claudina Relat.   

En concret, les maquetes, es 
poden veure en una sala que hi ha 
en un extrem de l’Espai Oliba, 
obert el 15 de juliol del 2020 per 
commemorar el mil·lenari de la 
redotació de l’església de Santa 
Maria per part del bisbe Oliba. 
S’hi accedeix des del claustre.  

L’exposició té com a punt de 
partida el documental que va fer 
Fermí Bataller La Seu de Manre-
sa. Set segles de vida, la projecció 
del qual també forma part del 
contingut, en el qual mostra, mit-
jançant imatges tridimensionals,  

l’evolució del monument des de 
la petita església romànica cons-
truïda al cim del Puigcardener el 
segle XII fins a l’actualitat.   

Va ser Masana qui, coneixedor 
del valuós material de Bataller, el 
va animar a convertir les imatges 
en maquetes mitjançant la tecno-
logia de la impressió 3D. El finan-
çament, tenint en compte que es 

tracta d’una tecnologia molt cara, 
es va fer mitjançant fons europeus 
a través de la primera incubado-
ra d’Europa centrada exclusiva-
ment en la impressió 3D, promo-
guda pel Consorci de la Zona 
Franca i per la Fundació Leitat. Hi 
va tenir un paper important Rafat, 
arquitecte i president  de l’Associ-
ació dels Amics de la Seu.  

El resultat és espectacular i 
convida els visitants a entretenir-
se una bona estona en cada ma-
queta per apreciar els canvis que 
ha viscut la Seu al llarg dels segles. 
Sis, són a escala 1/200 i expliquen 
l’evolució del temple, i una sete-
na és a escala 1/150 i permet visu-
alitzar-ne i explicar-ne la part in-
terior i la complexitat estructural.

Les maquetes de l’evolució de la Seu passen 
a ser una exposició permanent a la basílica
u La mostra comissariada per Fermí Bataller i Francesc Rafat, estrenada el 2021 a la Casa Lluvià i que l’any passat va fer 
estada a l’església de Santa Maria del Mar, a Barcelona, s’ha instal·lat a l’Espai Oliba i dimarts se’n farà la inauguració 

Les maquetes es poden 
veure en una sala que 
hi ha en un extrem de 
l’Espai Oliba

L’antiga església romànica del segle XII FOTOGRAFIES DE: FERMÍ BATALLER

La nau amb la rosassa i el vitrall que falta en un lateral 

Aspecte del temple tal com és en l’actualitat

La Seu amb el campanar acabat i la capella del santíssim 

La nau central una cop aixecada i sense una part del arcbotants 

La basílica amb l’agulla al campanar, el baptisteri i l’atri

GEMMA CAMPS. MANRESA
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ANUNCI

Es fa públic que, mitjançant Decret núm. 40/23 de data 17 de gener de 2023, el President 
del Consell Comarcal del Maresme ha resolt el que resulta del tenor literal següent, transcrit 
parcialment i única pel que fa als dispositius primer, segon i tercer:

“Atès allò que disposa l’article 11 i 26 del Reglament Orgànic Comarcal,

Vist que en data 19 de juliol de 2019 es va constituir el Consell Comarcal del Maresme, 
determinant així la composició del Ple de la corporació,

Vist que, tal  com es va posar en relleu el Decret de Presidència núm. 540/22 de 20 de setembre 
de 2022, per necessitats organitzatives de l’equip administratiu, s’ha hagut de disposar de l’espai 
on s’ubicaba la sala de Plens de la seu del Consell Comarcal del Maresme, Plaça Miquel Biada, 
1 de Mataró, i que no hi ha la possibilitat material de celebrar les sessions del Ple a la seu del 
Consell Comarcal del Maresme, entenent que aquesta circumstància i fins al moment en què 
es pugui disposar d’un espai a la seu destinat a la Sala de Plens es configura com a una causa 
de força major prevista a l’article 8 del Reglament Orgànic Comarcal i, per tant, amb la prèvia 
informació a la Junta de Portaveus, portada a terme el passat 19 de juliol de 2022, i donant-ne 
la major difusió a aquesta circumstància a fi i efecte que qualsevol ciutadà/na interessat/da pugui 
assistir a la sessió i conegui el lloc de celebració; el President en aquest supòsit està facultat 
per decidir la celebració en lloc diferent de la seu del Consell Comarcal, en aquest cas, a la Sala 
Polivalent de l’edifici Cabot i Barba, propietat de l’Ajuntament de Mataró, contigua a l’edifici seu 
del Consell Comarcal del Maresme, a la Plaça Miquel Biada, 5 de Mataró i, excepcionalment, 
s’escau la celebració de la sessió plenària ordinària prevista pel proper 24 de gener de 2023 a la 
Sala Polivalent del Centre Cívic Cabot i Barba. 

De conformitat amb les atribucions que em confereixen l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora d eles bases de règim local, l’article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així 
com l’article 41.4 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
aprovat per reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,

Atès l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local en la 
seva versió vigent a data 1 d’abril de 2020,

Vist l’informe emès en data 9 de setembre de 2022 per la Directora de l’Àrea de Serveis 
Generals i la Gerent del Consell Comarcal del Maresme, mitjançant el qual justifiquen la 
celebració de les sessions plenàries a la Sala Polivalent de l’edifici Cabot i Barba, situat a la 
Plaça Miquel Biada,  5, atès que els espais que estaven destinats a Sala de Plens de la seu 
del Consell Comarcal del Maresme han estat redestinats a taules i despatxos de treball per a 
personal dels diferents serveis del Consell Comarcal del Maresme, i això provoca la situació de 
força major d’impossibilitat temporal de celebració de les sessions plenàries en els espais que 
fins fa poc estaven destinats a Sala de Plens, constituint aquest un supòsit previst a l’article 8 
del ROC.

Vist que es continuen fent gestions per tal de resoldre aquesta situació temporal i disposar així, 
aviat, d’una sala a la seu del Consell Comarcal que es pugui destinar a Sala de Plens, 

Atès l’art. 11 del Reglament Orgànic Comarcal i l’art. 80.1 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

Fent ús de les atribucions que tinc conferides,

HE RESOLT:

PRIMER.- DETERMINAR l’existència de força major als efectes d’allò recollit a l’article 8 del  
Reglament Orgànic Comarcal, que posa de manifest que el Ple celebrarà les seves sessions a la 
seu del Consell Comarcal, o lloc habilitat a l’efecte en el territori comarcal en els casos de força 
major, la qual cosa es farà constar en acta. En aquest supòsit, el President estarà facultat per 
decidir la celebració en lloc diferent de la seu del Consell Comarcal, prèvia informació a la Junta 
de Portaveus, i es donarà la major difusió d’aquesta circumstància, a fi i efecte que qualsevol 
ciutadà/na interessat/da en assistir a la sessió, conegui el seu lloc de celebració.

SEGON.- DETERMINAR com a lloc de celebració de la sessió Plenària ordinària del Consell 
Comarcal del Maresme prevista pel proper 24 de gener de 2023, la Sala Polivalent de l’edifici 
Cabot i Barba, ubicada a la Plaça Miquel Biada, 5 de Mataró, determinant que aquesta situació 
seguirà  fins que es pugui disposar d’un espai a la seu del Consell Comarcal del Maresme 
destinat a Sala de Plens.

TERCER.- PUBLICAR els dispositius precedents a la seu electrònica del Consell Comarcal del 
Maresme, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a un diari de tirada comarcal, als efectes de donar difusió d’aquesta circumstància, 
a fi i efecte que qualsevol ciutadà/na interessat/da a la sessió conegui el seu lloc de celebració.”

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Mataró, 18 de gener de 2023

Anna Antoja Serra

Gerent

.

El tinent d’alcalde de l’Àrea Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa 
ha dictat la resolució núm. 2023-01-12 APOB-00159/2023-376/2023 de data 12 de gener 
de 2023, per la qual s’aprova inicialment la “Memòria valorada de les obres per la millora 
de l’accessibilitat dels serveis d’emergència al carrer Tarragona al barri de Can Tusell de 
Terrassa”, redactada en data 17 d’octubre de 2022 pels tècnics municipals del Servei d’Ar-
quitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, amb un pressupost d’execució material de 
seixanta-set mil cent noranta-quatre euros amb onze cèntims (67.194,11 €) i un pressupost 
d’execució per contracte de setanta-nou mil nou-cents seixanta euros amb noranta-nou 
cèntims (79.960,99 €) (sense IVA) i de noranta-sis mil set-cents cinquanta-dos euros amb 
vuitanta cèntims (96.752,80 €) (amb IVA). El termini d’execució de les obres es preveu que 
sigui de dos (2) mesos.

El document s’exposa a informació pública durant un període de trenta (30) dies comp-
tats des de la darrera publicació d’aquest edicte, que serà inserit al Butlletí Oficial de la 
Província, a la premsa local, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler). El document es 
pot consultar en el web de la corporació, dins l’espai de la seu electrònica municipal: https://
seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/projectes-d-obres, i es considerarà que, si no es pre-
senten al·legacions en el referit període, esdevindrà aprovat definitivament.

Terrassa, 17 de gener de 2023

Estrella Rodríguez Rico

Cap de la Secció de Contractació d’Obres

Per delegació de signatura del Secretari General

de data 26 de gener de 2021
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Ajuntament 
d’Arenys de Mar

En data 28 de desembre de 2022, el Ple 

d’aquest Ajuntament, en sessió de caràc-

ter Ordinari, va adoptar entre d’altres els 

següents acords:

1.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla 

Especial per l’Assignació d’ús a una reser-

va d’equipament El Palauet Stella Maris 

d’Arenys de Mar, redactat pels serveis tèc-

nics municipals. 

2.- Procedir en compliment del que disposa 

l’art. 88 del TRLUC al lliurament a la comis-

sió territorial d’urbanisme que escaigui, als 

efectes d’informació, coordinació i arxiva-

ment, la documentació tècnica i administrati-

va completa, sent aquest lliurament condició 

per la publicació de l’acord d’aprovació defi-

nitiva d’aquest Pla Especial Urbanístic.

3.- Publicar el present acord d’aprovació 

definitiva del Pla Especial Urbanístic en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

i en un diari de divulgació en l’àmbit muni-

cipal, així com les Normes urbanístiques 

d’aquest, tal com estableix l’article 106.1 del 

DL 1/2010, de 3 d’agost, en concordança 

amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, alhora estarà a disposició a la seu 

electrònica d’aquest Ajuntament”

Annabel Moreno Nogué

L’alcaldessa

Arenys de Mar, a 9 de gener de 2023

135048-1267028Q

Ajuntament
del Masnou

EDICTE relatiu a l’aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la subvenció 
extraordinària a famílies amb infants nascuts al 2020 escolaritzats a I2 en llars d’infants privades 
autoritzades per la Generalitat de Catalunya

Aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 22 de des-
embre de 2022, l’expedient de les bases específiques reguladores de la subvenció extraordinària 
a famílies amb infants nascuts al 2020 escolaritzats a I2 en llars d’infants privades autoritzades 
per la Generalitat de Catalunya, se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, 
a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou Viu” i 
al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, de conformitat amb el que determina l’art. 178.1.b) 
del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, a l’objecte que tots els que es considerin interessats per l’aprovació 
de l’esmentat expedient puguin formular, per escrit, les al·legacions o observacions que estimin 
oportunes, acompanyades dels documents que les justifiquin.

El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació 
de l’anunci al BOPB.

En el supòsit que no es produeixin reclamacions de cap mena les esmentades Bases es conside-
raran aprovades definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

L’expedient es podrà consultar a l’Àrea de Comunitat i Persones de l’Ajuntament del Masnou, 
situat al carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 
14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.

El Masnou, 9 de gener de 2023

Gustavo Adolfo Roca Priante

Secretari general

Els col·legis Maristes de
Catalunya han elaborat
durant els darrers vuit
anys material pedagògic
inèdit per detectar i evitar
possibles casos d’abusos
sexuals en els seus alum-
nes. Uns continguts que
ahir es van presentar en
format digital i adaptats a
totes les edats, dels tres als
divuit anys, que els tutors
ja treballen a les aules per
protegir i prevenir de pos-
sibles conductes de risc. El
coordinador de l’equip de
protecció a la infància de
Maristes l’Hermitage, Rai-
mon Novell, explica que,
gràcies a l’ús d’aquest ma-
terial, a cada curs escolar
han detectat una vintena
d’abusos sexuals entre els
alumnes en què les agres-

sions es van produir en
l’àmbit familiar, on passen
el 90% de les agressions.

Els Maristes defensen
la proposta educativa per
donar les “eines estratègi-
ques” de formació als do-
cents i també als infants i
joves a l’hora de detectar
possibles conflictes i tenir
els canals per comunicar i
si cal denunciar-los. “Els
protocols són més efectius
i tenim més ulls”, explica
el coordinador del centre,
que manté que els alum-
nes troben l’espai per par-
lar i saben “quan els seus
drets s’estan vulnerant i
tenen les eines per auto-
protegir-se”. Novell asse-
gura que el projecte educa-
tiu es va començar a ges-
tar molt abans que sortis-
sin a la llum els casos
d’abusos en què profes-
sors i monitors dels Maris-

tes van ser denunciats per
agressions comeses des
dels anys seixanta. “La so-
tragada que vam tenir el
2016 ho va accelerar”, re-
coneix el professor.

El material pedagògic
elaborat pels Maristes es
reuneix sota l’epígraf
Trencar silenci i es va pre-
sentar ahir al Palau Ma-
caya de Barcelona amb la
presència d’alumnes, que
van explicar l’experiència
a les sessions de protecció
en les quals han pogut par-
ticipar. A l’acte, hi va assis-
tir la directora de la DGA-
IA, Ester Cabanes. Les tu-
tories, que els Maristes
han dissenyat al costat de
Baula-Edelvives, s’han
adequat a la sensibilitat
dels alumnes segons l’edat
i ofereixen activitats per
treballar de manera indi-
vidual o en grup. ■

a El col·legi fa vuit anys que en treballa els continguts i han
pogut detectar una vintena de casos en l’àmbit familiar

Els Maristes editen
material per evitar
nous abusos sexuals

E. Ferran
BARCELONA

La presentació que es va fer ahir amb els alumnes i representants institucionals ■ EPA

Protecció Civil ha activat
altre cop l’alerta del pla
Vencat i la del Neucat, per
nevades, des de la nit
d’avui, que s’allargaran
fins dissabte. Les comar-
ques més afectades pel
vent seran l’Anoia, l’Alt
Penedès, el Baix Penedès,
l’Alt Camp i el Baix Camp,
encara que el fenomen es
preveu que sigui generalit-
zat a tot Catalunya. Quant
a les temperatures, es pre-
veu que aquestes siguin
extremes a la Val d’Aran,
el Pallars Sobirà, l’Alta Ri-
bagorça i la Cerdanya.

Activada altre
cop l’alerta
per vent i fred
a Catalunya

Redacció
BARCELONA

Un total de 631 noves es-
pècies exòtiques en 12
anys s’han localitzat a Ca-
talunya. Aquesta és una de
les principals conclusions
de l’informe EXOCAT, que
es va donar a conèixer
ahir. El document, que té
per objectiu fer una radio-
grafia de la situació i millo-
rar les estratègies de pre-
venció i control de les inva-
sions biològiques, també
assenyala que al territori
català hi ha 1.678 espècies
exòtiques identificades. El
12% d’aquestes (198) es
consideren invasores.

Catalunya
registra 631
noves espècies
exòtiques

Redacció
BARCELONA

El Tribunal Suprem (TS)
no ha admès a tràmit la
querella de 31 diputats del
Parlament contra la sena-
dora del PP Alícia Sán-
chez-Camacho. Els dipu-
tats l’acusaven de fals tes-
timoni en dues comissions
a la cambra catalana, so-
bre la corrupció i sobre
l’anomenada operació Ca-
talunya, els anys 2015 i
2017 i es fonamentava en
els àudios de les converses
entre ella i José Manuel Vi-
llarejo. El Suprem susten-
ta la seva decisió en la “ir-
rellevància” dels fets.

El TS no admet
la querella per
fals testimoni
contra Camacho

Redacció
BARCELONA
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Els Maristes editen material per evitar nous
abusos sexuals | E. Ferran | barcelona |
Societat | El Punt Avui
Els col·legis Maristes de Catalunya han elaborat durant els darrers vuit anys material pedagògic
inèdit per detectar i evitar possibles casos d’abusos sexuals en els seus alumnes. Uns
continguts que ahir es van presentar en format digital i adaptats a totes les edats, dels tres als
divuit anys, que els tutors ja treballen a les aules per protegir i prevenir de possibles conductes
de risc. El coordinador de l’equip de protecció a la infància de Maristes l’Hermitage, Raimon
Novell, explica que, gràcies a l’ús d’aquest material, a cada curs escolar han detectat una
vintena d’abusos sexuals entre els alumnes en què les agressions es van produir en l’àmbit
familiar, on passen el 90% de les agressions.

Els Maristes defensen la proposta educativa per donar les “eines estratègiques” de formació als
docents i també als infants i joves a l’hora de detectar possibles conflictes i tenir els canals per
comunicar i si cal denunciar-los. “Els protocols són més efectius i tenim més ulls”, explica el
coordinador del centre, que manté que els alumnes troben l’espai per parlar i saben “quan els
seus drets s’estan vulnerant i tenen les eines per autoprotegir-se”. Novell assegura que el
projecte educatiu es va començar a gestar molt abans que sortissin a la llum els casos d’abusos
en què professors i monitors dels Maristes van ser denunciats per agressions comeses des dels
anys seixanta. “La sotragada que vam tenir el 2016 ho va accelerar”, reconeix el professor.

El material pedagògic elaborat pels Maristes es reuneix sota l’epígraf Trencar silenci i es va
presentar ahir al Palau Macaya de Barcelona amb la presència d’alumnes, que van explicar
l’experiència a les sessions de protecció en les quals han pogut participar. A l’acte, hi va assistir
la directora de la DGAIA, Ester Cabanes. Les tutories, que els Maristes han dissenyat al costat
de Baula-Edelvives, s’han adequat a la sensibilitat dels alumnes segons l’edat i ofereixen
activitats per treballar de manera individual o en grup.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2244163-els-maristes-editen-material-per-evitar-nous-abusos-sexuals.html
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Les escoles Maristes posen en marxa un
projecte pedagògic contra els abusos
sexuals

El material, obert a la comunitat educativa, ha permès
fer aflorar cada curs una vintena de casos entre
l’alumnat

Els últims anys, un total de 18 professors o monitors d’escoles Maristes han sigut denunciats
per abusos comesos des dels anys seixanta, tot i que només un, el professor d’Educació Física
Joaquín Benítez, ha arribat a judici i ha sigut condemnat, mentre que la resta de denúncies han
sigut arxivades perquè havien prescrit. Fa 6 anys, les 10 escoles Maristes de Catalunya van
començar a elaborar material pedagògic innovador per ajudar els alumnes i professors a
prevenir, detectar, evitar i denunciar possibles casos d’abusos sexuals.

El material, que s’ha presentat aquest dijous a Barcelona, es reuneix sota l’epígraf ‘Trencar el
silenci’ i serà accessible en format en línia. Segons els Maristes, gràcies a l’ús d’aquests
recursos, en cada curs escolar han aflorat una vintena de casos d’abusos sexuals entre els
estudiants, que en el 90% dels casos es van produir a l’àmbit familiar i en el 10% restant van ser
agredits pels companys.

L’orientadora dels Maristes Júlia Slater ha explicat que el material està format per 34 sessions
de tutoria dirigides als alumnes des d’infantil 3 fins a segon de batxillerat, però ha remarcat que
els efectes «van més enllà de l’acció tutorial» perquè «es genera un clima de confiança amb el
tutor que facilita parlar d’agressions sexuals sense que sigui tabú».

De fet, segons l’orientadora, molts dels casos detectats s’han revelat a les tutories en què els
professors «han descobert nens més nerviosos del compte o fins i tot plorant» i també a les
classes. «Quan detectem un cas, el tractem a l’Equip de Protecció a la Infància dels Maristes per
explorar les vies de solució i alguns que han arribat a la Fiscalia de Menors i a la Direcció
General d’Atenció a la Infància de la Generalitat», ha afirmat Slater.

Sessions adaptades a cada edat

Les sessions de tutoria, que els Maristes han dissenyat junt amb Baula-Edelvives, s’han
adequat a la sensibilitat dels alumnes segons la seva edat i ofereixen activitats per treballar de
manera individual o en grup.

Així, es pretén que els alumnes de 3 anys «agafin consciència del seu cos» i que puguin
explicar el que senten a partir de l’autoexploració, del massatge i de la feina amb diferents
textures perquè «siguin capaços de detectar què els agrada i què els molesta i verbalitzar-ho»,
ha dit l’orientadora.

Avançant en la mateixa línia, l’objectiu entre els alumnes de 4 anys és «que sàpiguen
identificar algú en qui puguin confiar per demanar ajuda» i per aconseguir-ho «es treballa el

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230119/escoles-maristes-projecte-prevencio-abusos-sexuals-81414993
https://www.elperiodico.com/es/temas/abusos-maristas-15410
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221124/caso-maristas-pederasta-benitez-entra-prision-79030910


tema del secret, i revelar que si ens fa vergonya o ens fa sentir malament, el secret no és bo per
a nosaltres», ha descrit Slater, que ha afegit que a infantil 5 s’orienta els nens per «posar límits
d’una manera natural».

A primària, on «les llavors inicials apareixen d’una manera definida», es pretén que els alumnes
«sàpiguen valorar el seu cos i aprenguin a dir ‘no’ de manera natural, i que estableixin relacions
positives», ha dit Slater.

Notícies relacionades

En aquesta etapa, per als alumnes més grans el material proposa com a eina de reflexió els
contes ‘El veí de l’escala’, en què apareixen els abusos sexuals infantils de manera explícita i
les estratègies d’autoprotecció que s’han de seguir, i ‘Crida fort, Estela’, en què s'explica la
història d’abusos sexuals patits per una nena per part del seu oncle i que orienta per «saber
negar-s’hi sense sentiment de culpa». Per treballar els relats, es proposen dinàmiques de grup
orientades amb la finalitat que els nens «puguin identificar situacions d’abús» i «extrapolar-les a
la seva vida» ha dit l’orientadora.

El treball entre els alumnes d’ESO se centra en els valors de l’amistat, la fiabilitat de la
informació, l’estratègia de l’autoprotecció i el sentit de la imprudència. S’incideix en conceptes
com «l’error de sentir-se culpable quan s’és víctima», es desmitifiquen idees com ara que l’abús
«ha sigut provocat per la víctima» i s’orienta en estratègies per demanar ajuda, detalla Slater.
Amb una visió «molt més adulta» es tracta el tema entre els estudiants de batxillerat, a qui
s’orienta també per a «ser agent actiu i ajudar altres persones en casos d’abusos sexuals».



Mitjà: lavanguardia.com

Publicat: 19/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 31.047.192
Lectores

Valor: 38.498€

URL: https://www.lavanguardia.com/vida/20230119/8695666/mate...

Material pedagógico innovador diseñado
por Maristas previene abusos sexuales
Barcelona, 19 ene (EFE).- Los diez colegios Maristas de Cataluña han elaborado y utilizado
durante los últimos seis años material pedagógico innovador para ayudar a sus alumnos y
profesores a prevenir, detectar, evitar y denunciar posibles casos de abusos sexuales.

Según los Maristas, gracias al uso del material, en cada curso escolar han aflorado una veintena
de casos de abusos sexuales entre sus estudiantes, que en el 90 % de los casos se produjeron
en el ámbito familiar y en el 10 % restante fueron agredidos por sus compañeros.

El material elaborado por los maristas, que se presenta este jueves en Barcelona, se reúne bajo
el epígrafe "Trencar el silenci" (Romper el silencio) y estarán accesibles en formato en línea.

La orientadora de los Maristas Júlia Slater ha explicado a EFE que el material está formado por
34 sesiones de tutoría dirigidas a los alumnos desde Infantil 3 hasta segundo de bachillerato
pero que sus efectos "van más allá de la acción tutorial" porque "se genera un clima de
confianza con el tutor que facilita hablar de agresiones sexuales sin que sea tabú".

De hecho, según la orientadora, muchos de los casos detectados se han revelado en las tutorías
donde los profesores "han descubierto a niños más nerviosos de lo habitual o incluso llorando" y
también en las clases.

"Cuando detectamos un caso, lo tratamos en el Equipo de Protección a la Infancia de Maristas
para explorar las vías de solución y algunos que han llegado a Fiscalía de Menores y a la
Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat", ha afirmado Júlia Slater.

Las sesiones de tutoría, que los Maristas han diseñado junto a Baula-Edelvives, se han
adecuado a la sensibilidad de los alumnos según su edad y ofrecen actividades para trabajar de
manera individual o en grupo.

Así, se pretende que los alumnos de 3 años "tomen conciencia de su cuerpo" y que puedan
explicar lo que sienten a partir de la autoexploración, del masaje y del trabajo con diferentes
texturas para que "sean capaces de detectar qué les gusta y qué les molesta y verbalizarlo", ha
dicho la orientadora.

Avanzando en la misma linea, el objetivo entre los alumnos de 4 años es "que sepan identificar
a alguien en quien confiar para pedir ayuda" y para ello "se trabaja el tema del secreto,
revelando que si nos produce vergüenza o nos hace sentir mal, el secreto no es bueno para
nosotros", ha descrito Júlia Slater, que ha añadido que en Infantil 5 se orienta a los niños para
"poner límites de una manera natural".

Estas estrategias de autoconomiento y para buscar mecanismos de protección entre los más
pequeños se trabajan desde la autoexploración, el conocimiento del otro y cuentos como
"Sensibles", que "aborda el respecto desde la diferencia", ha indicado la orientadora.

En primaria, donde "las semillas iniciales aparecen de una manera definida", se pretende que
los alumnos "sepan valorar su cuerpo y aprendan a decir 'no' de manera natural, estableciendo
relaciones positivas", ha dicho Júlia Slater.

https://www.lavanguardia.com/vida/20230119/8695666/material-pedagogico-innovador-disenado-maristas-previene-abusos-sexuales.html


En esta etapa, para los alumnos más mayores el material propone como herramienta de
reflexión los cuentos "El vecino de la escalera", en el que aparecen los abusos sexuales
infantiles de manera explícita y las estrategias de autoprotección que se deben seguir o "Chilla
fuerte, Estela", donde se relata la historia de abusos sexuales sufridos por una niña por parte de
su tío y que orienta para "saber negarse sin sentimiento de culpa".

Para trabajar los relatos, se proponen dinámicas de grupo orientadas con el fin de que los niños
"puedan identificar situaciones de abuso" y "extrapolarlas a su vida" ha dicho la orientadora.

El trabajo entre los alumnos de ESO se centra en los valores de la amistad, la fiabilidad de la
información, la estrategia de la autoprotección y el sentido de la imprudencia.

Desde videos como "Tom Story", que muestra como un chico acaba siendo abusado debido a
un mal uso de las redes sociales, se incide en conceptos como "el error de sentirse culpable
cuando se es víctima", se desmitifican ideas como que el abuso "ha sido provocado por el
abusado" y se orienta en estrategias para pedir ayuda, detalla Slater.

Con una visión "mucho más adulta" se trata el tema entre los estudiantes de bachillerato, a los
que se orienta también para "ser agente activo y ayudar en casos de abusos sexuales a otras
personas", lo que se trabaja en dinámicas de grupo desde el análisis de videos como "The
Lake".

En los últimos años, un total de 18 profesores o monitores de colegios Maristas han sido
denunciados por abusos cometidos desde los años 60, aunque solo uno de ellos, el profesor de
Educación Física Joaquín Betínez, ha llegado a juicio y ha sido condenado, mientras que el
resto de denuncias han sido archivadas porque habían prescrito.

En 2020, las provincias maristas de Compostela, Ibérica y Mediterránea suscribieron sendos
acuerdos de colaboración con Betania, asociación independiente para acoger y acompañar a
las víctimas de abusos sexuales en contextos institucionales religiosos, en los casos prescritos
ante la justicia ordinaria.

Ese mismo año, la Congregación de los Maristas de Cataluña indemnizó con 400.000 euros a
25 exalumnos que sufrieron abusos sexuales desde los años 60, siendo la primera institución
religiosa de España en reparar a las víctimas por unos hechos prescritos judicialmente. EFE
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lussos que poden ser perillosos
i farem unes plataformes per-
què circulin els vianants amb
arbres i mobiliari urbà”, va de-
tallar Miguel Ángel Arredon-

Les restesmedievals del palau del
reiMartí l’Humàquedaran a la vista
Els vestigis s’han descobert al campus de la Universitat Abat Oliba

Convocatòria
del SOCde
19milions per
contractar
630migrants
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El conjunt edificat situat en un
extrem de la platja de Castell, a
Palamós, es transformarà en un
centre d’informació i interpreta-
ciód’aquestparatgenatural,de85
hectàrees, que durant la dècada
del1990esvasalvardel’especula-
ció urbanística gràcies a una in-
tensa campanya popular. La Ge-
neralitat, titular de l’espai, ha ce-

dit a l’Ajuntament de Palamós les
casetes, que ocupen una superfí-
cie de 610metres quadrats. Entre
elsedificishihaelquevaseralseu
dia l’estudi del pintor barceloní
JosepMariaSert(1874-1945),que
estiuejava a la zona, diverses bar-
raques de pescadors, la caseta del
guarda i altres construccionsmés
petites com ara les cavallerisses.
L’acord de cessió té una durada
inicialde20anys,prorrogable i és
decaràctergratuït.
L’alcalde de Palamós, Lluís

des a l’aire lliure, cosa que ha
obligat a redefinir el projecte,
que es troba en procés de re-
dacció. “Farem algun mur de
contenció perquè hi ha uns ta-

La platja deCastell tindrà
un centre d’informació
del paratge natural

Puig,vadestacarahirlaimportàn-
cia que té per al municipi aquest
paratge, integrat a l’espai d’inte-
rès natural Castell-Cap Roig. “És
una joia i volem que el visitant
continuï gaudint-ne”, va explicar.
Lahistòriadecomesvaevitarque
s’hi edifiqués, la influència dels
ibersoelsseusvalorsnaturalssón
alguns dels aspectes que es dona-
ran a conèixer en el futur centre
interpretatiu. El Consistori farà
un projecte de restauració del
conjunt edificat i en definirà els
usos, si bé no es marca terminis
sobrequanpot serunarealitat.
Els últims anys, les dues admi-

nistracionshandutatermediver-
ses accions com ara lamillora del
camí de ronda o de l’aparcament.
També han fet actuacions de re-
cuperació de flora dunar i de pre-
venciód’incendis,entred’altres."El paratge es va salvar de l’especulació urbanística als noranta
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do, del departament de patri-
moni i obres de la Fundació
Universitària San Pablo CEU.
Aquesta actuació es fa sota la
supervisió del Departament de
Cultura de la Generalitat i del
Servei d’Arqueologia de
l’Ajuntament de Barcelona.
“Una de les qüestions més

interessants és que tradicio-
nalment es pensava que les
restes de la residència del rei
Martí l’Humà eren sota la torre
Bellesguard i, amb aquesta in-
tervenció, tot sembla indicar
queno eren tan avall”, va expli-
car Iván Salvadó, de l’empresa
Abans Serveis Culturals i coor-
dinador de l’excavació arqueo-
lògica. A la finca de Belles-
guard, el rei de la Corona
d’Aragó va passar-s’hi els úl-
tims anys de la seva vida, entre
el 1408 i el 1410. Aquí va con-
treure matrimoni amb Marga-
rida de Prades i també va eme-
tre actes de govern."
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Just davant de la torre Belles-
guard, l’obra d’Antoni Gaudí al
barri de Sant Gervasi-la Bona-
nova, han aflorat les restes me-
dievals vinculades al palau del
rei Martí l’Humà. Aquesta tro-
balla s’ha produït durant un
control arqueològic arran
d’unes obres d’urbanització en
el marc d’un pla especial urba-
nístic i de millora urbana per
construir un nou edifici de
postgrau i un aparcament de la
Universitat Abat Oliba.
Les restes trobades al cam-

pus universitari daten dels se-
gles XIV i XV i corresponen a
edificacions annexes d’ús agrí-
cola de la residència del mo-
narca, com ara la base d’una
premsa seguramentperprodu-
ir oli, tres dipòsits per emma-
gatzemar el líquid i un forn pe-
tit. Una vegada abandonades
les estructures medievals du-
rant la primerameitat del segle
XV, es van fer una sèrie de re-
formes que van transformar
l’entorn i van ocultar els ves-
tigis. Ara, han aparegut des-
prés de la demolició al carrer

Bellesguard de la casa del ca-
pellà i el parvulari en el marc
dels treballs d’enjardinament i
ampliació de l’entrada princi-
pal del campus. A la part poste-
rior d’on s’està construint l’edi-
fici nou, no s’hi han trobat pe-
ces arqueològiques.
La universitat ahir va avan-

çar que conservarà les restes
trobades i les deixarà exposa-

Elsarqueòlegs
hanrecuperat
dependènciesd’ús
agrícolaannexosala
residènciadelmonarca
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El Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) ha publicat
unanova convocatòria d’una
línia de subvencions de 19
milions d’euros per fomen-
tar la contractació de 630
migrants en situació irregu-
lar. Es tracta del programa
ACOL dirigit a persones
sense papers però que com-
pleixen els requisits per tra-
mitar l’autorització de resi-
dència i de treball a través de
la via de l’arrelament social
prevista a la llei d’Estran-
geria.
Aquests 19milions d’euros

suposen un increment d’un
137,5% respecte al pressu-
post de la convocatòria del
2020. Amb aquest progra-
ma, que també compta amb
el suport del Departament
d’Igualtat i Feminismes, el
SOC finança un contracte de
12 mesos a jornada com-
pleta.
La subvenció s’atorga a

entitats sense ànim de lucre,
ajuntaments i consells co-
marcals perquè contractin
persones d’aquest col·lectiu.
Al cap d’un any, els partici-
pants poden renovar el per-
mís de residència i de treball
si compleixen amb els re-
quisits.
En el procés per atorgar

les subvencions es valorarà
el grau de vulnerabilitat dels
sol·licitants que proposin les
entitats i les administracions
locals en funció de la seva si-
tuació familiar, del temps de
permanència a Catalunya,
de si tenen una llar, de si han
estat víctimes de tràfic o si
han patit violència masclis-
ta. El termini per presentar
sol·licituds conclou el 10 de
febrer.
L’ACOLva néixer el 2018 i

fins ara ha ofert un contracte
laboral a 1.046 persones."Els vestigis del palau seran preservats
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Les restes de les edificacionsmedievals, al costat de la gaudiniana torre Bellesguard
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Francesc Conesa: “Una formació sòlida és
necessària per donar resposta als reptes
actuals” | Catalunya Religió
OPUS DEILa clausura de les 58es Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura ha estat a
càrrec del bisbe de Solsona, Francesc Conesa, aquest dimecres. Al voltant d’un centenar de
preveres de Catalunya han reflexionat al llarg de dos dies envers el diàleg entre fe, raó i cultura.
En totes les intervencions s’ha mostrat la importància d’una formació intel·lectual sòlida per
entendre la societat en què vivim i donar resposta als reptes que planteja.

Redescobrir la novetat de l’anunci de l’Evangeli és una de les idees principals de la ponència
del bisbe de Solsona, Francesc Conesa, en la seva participació en les Jornades de
Castelldaura. Davant la pregunta de com viure la fe en una societat plural, ha afirmat que "no la
podem viure com fa 40 o 50 anys".

Conesa ha parlat del tipus de formació que cal tenir sobre la fe cristiana: "Actualment, cal una
profunda experiència de la fe cristiana, arrelada en la pregària; una formació sòlida dels
continguts de la fe, tenint en compte aspectes intel·lectuals, pastorals, humans i espirituals
perquè quan no es té aquesta formació un acaba sent assimilat per la cultura dominant". "Es
necessiten cristians que visquin la seva fe unida a l’Església, és indispensable caminar junts",
ha afegit.

"La societat necessita un diàleg obert que no caigui ni en el fonamentalisme ni en el relativisme"

En aquesta vivència, el bisbe de Solsona ha afirmat que "l’Església camina amb la societat cap
a la plenitud de la veritat, i, per això, necessita dialogar amb el company de camí". Aquest diàleg
l’ha definit com "un diàleg obert a tothom que no caigui ni en el fonamentalisme ni en el
relativisme".

Conesa ha recalcat la importància de l'estil de com es proposa la fe: "Cal respectar la
consciència dels altres actuant amb obertura de mires i empatia, perquè la fe creix per atracció
no per imposició". Per aquest motiu ha acabat dient que "hem d’anar al cor de l’Evangeli, evitant
que s’identifiqui el missatge cristià amb elements que resulten secundaris".

La importància de la lectura dels clàssics

L’altre ponent del dia ha estat el catedràtic de Filosofia Moral i Política de la Universitat de
Navarra, José María Torralba, qui ha aportat la reflexió sobre la importància educativa
d’introduir la lectura dels clàssics, dels bons llibres, en el pla formatiu personal. “La lectura
comporta la comprensió dels reptes culturals actuals i introdueix a qui ho fa en el món de la
saviesa”, ha dit.

En aquest sentit, el catedràtic de Filosofia Moral i Política també ha afegit que “vivim en un
context social en el qual els joves troben a faltar tenir converses intel·lectuals, i parlar dels temes
importants com la llibertat” i, segons Torralba, aquestes es poden obrir després de bones
lectures. Per això, Jose María Torralba ha defensat que per introduir els joves a la cultura cal "un
canvi educatiu i de passar d'un model passiu, que és escoltar, a un model més actiu, que és el

https://www.catalunyareligio.cat/ca/francesc-conesa-formacio-solida-es-necessaria
https://opusdei.org/ca-es/article/una-formacio-solida-es-necessaria-per-donar-resposta-als-reptes-que-planteja-la-societat-actual/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mariano-fazio-cal-establir-ponts-aquells-pensen


que porta a llegir".

Segons Torralba, "hom pot dir que el tipus de cristianisme que es viu en l’àmbit mediterrani és
un cristianisme moralista, ja que per a moltes persones l’important o essencial és la moral, allò
que es considera ser bona persona". El professor Torralba considera que això és una "reducció i
simplificació que condueix a una manca d'interès per l'estudi i el saber, per tant, a estar absent
en els debats culturals". Per això, "cal aprofitar l’oportunitat que ofereix la literatura per obrir
horitzons i crear un espai d’esperança", ha conclòs José Maria Torralba.

El Centre Sacerdotal Rosselló

L’organitzador de les Jornades ha estat el Centre Sacerdotal Rosselló, una entitat promoguda
per la Societat Sacerdotal de la Santa Creu. És una associació intrínsecament unida a l’Opus
Dei que ofereix als sacerdots de les esglésies diocesanes un ajut espiritual que els estimuli en
la seva tasca sacerdotal, en la unió al seu bisbe i en la comunió amb els seus germans en el
sacerdoci.
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Els bisbes demanen “alleujar la pressió”
sobre el poble de Jordània | Catalunya
Religió
Bisbat d'Urgell Jordània ha acollit aquest any la trobada de la Coordinadora dels bisbes en favor
dels Cristians de Terra Santa. En la reunió, que ha tingut lloc aquesta setmana, hi ha participat
l'arquebisbe Joan-Enric Vives com a representant de la Conferència Episcopal Espanyola. En
el comunicat final de la Coordinadora, els bisbes demanen als països "alleujar la pressió sobre
el poble de Jordània i augmentar l'assistència humanitària sobre el terreny oferint una acollida
més àmplia als refugiats". 

En el mateix comunicat, els bisbes es fan ressò de la crida dels líders de l'Església a "obrir un
procés de pau genuí, arrelat en el dret internacional, perquè es concedeixi la llibertat al poble
palestí i perquè es respecti la igualtat de drets de totes les comunitats". 

"Encoratgem els pelegrins dels nostres diferents països a venir i trobar-se amb LES comunitats
cristianes DE TERRA SANTA"

Amb tot, subratllen els "esforços incansables i vitals" de persones per defensar la dignitat de la
persona i els drets humans. El compromís més destacat, diuen, és el suport als qui fugen de la
violència a l'Iraq, Síria i el Iemen. Uns esforços que fan també els cristians "en la construcció de
ponts d'esperança entre comunitats". 

Els bisbes parlen també dels joves que s'enfronten a desafiaments socials i econòmics i que
continuen fermament compromesos amb el creixement de l'Església i la societat. "Encoratgem
els pelegrins dels nostres diferents països a venir i trobar-se amb aquestes comunitats
cristianes", conclouen.

Una setmana de trobades, reunions i treball coordinat

El bisbe Nicholas Hudson, bisbe auxiliar de Westminster, Anglaterra i Gal·les va inaugurar la
trobada el dissabte 14 de gener. Diumenge els participants van tenir la celebració de la missa
amb diferents comunitats locals. Aquesta és una de les parts més importants de cada reunió que
tenen els delegats de la Coordinadora de bisbes en suport de Terra Santa. 

Dilluns 16 es va dur a terme una presentació sobre el paper de les escoles cristianes i els bisbes
van visitar una escola a Madaba. A la tarda, es van reunir amb la Joventut Cristiana de Jordània,
on van parlar de la importància del seu treball cultural i espiritual a la societat jordana. Dimarts,
dia 17, els bisbes i representants de les institucions europees van tenir una trobada amb
diversos membres de la missió diplomàtica.

Una altra de les reunions importants ha estat la d'aquest dimecres amb el Vicariat Llatí a
Jordània. En aquesta jornada han visitat també el centre 'La nostra Senyora de la Pau', un centre
que pertany al Vicariat Llatí de Jerusalem i que, des de la seva creació el 2004, proporciona
ajuda a persones discapacitades.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-demanen-alleujar-pressio-sobre-poble
https://bisbaturgell.org/index.php/ca/mes-noticies/895-noticies-2021-urgell/12877-jordania-acull-la-trobada-de-la-coordinadora-de-bisbes-per-a-terra-santa-2023
https://www.tarraconense.cat/comunicat-final-de-la-coordinadora-de-bisbes-en-suport-de-terra-santa-2023/
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L'Ametlla de Merola homenatja el bisbe
Àngel Morta, que va morir fa cinquanta anys
- Regió7
La missa l'oficiarà mossèn Antoni Quesada, rector de Navàs, Merola i Sant Cugat del Racó. En
acabar, s'estrenarà una peça musical del mestre reusenc Josep Enric Peris, a càrrec dels
cantaires de la Capella Brudieu. També es farà la benedicció de l'Espai Mons. Àngel Morta i
Fíguls, amb llibres, textos, fotografies i objectes que el caracteritzaven, com ara una sotana de
bisbe, "perquè sigui un homenatge perenne a la seva memòria", remarca el seu nebot, Xavier
Parcerisa Morta.

HOMENATGE A MONS. ÀNGEL MORTA I FÍGULS 

 Promogut i organitzat per la feligresia de l’església de Sant Mateu de l’Ametlla de Merola, sota
el guiatge del Rev. Sr. Antoni Quesada i Rodríguez

 L’Ametlla de Merola, 21 de gener de 2023

 Santa Missa a l’església de Sant Mateu oficiada per:

Il·lm. Sr. Marc Majà i Guiu,

Vicari General del Bisbat de Solsona

Rev. Sr. Antoni Quesada i Rodríguez,

Rector de Navàs, Merola i Sant Cugat del Racó

i rectors de parròquies veïnes

 Després de la comunió, intervencions en relació al Bisbe Morta de:

Excm. Sr. Dr. Carles Cortina i Riu,

amb la descripció de les seves armories episcopals

Sr. Àngel Vilà i Piña,

amb la compartició de la seva coneixença amb el prelat

Sr. Xavier Parcerisa i Morta,

en representació i com a portaveu dels familiars

 Estrena de la composició VIRTUTUM OPIFEX,

de l’insigne mestre reussenc Josep-Enric Peris i Vidal,

a càrrec dels mestres de la Capella Brudieu.

https://www.regio7.cat/bergueda/2023/01/19/lametlla-merola-homenatja-bisbe-angel-81387150.html


 Benedicció i visita de l’Espai Mons. Àngel Morta i Fíguls

En record perenne a la seva memòria i com a estímul i paradigma de les noves generacions.

 Signatura en el Llibre d’Honor ad hoc dels assistents a l’acte.
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La mil·lenària ermita de Sant Pere de
Romaní de Collserola, comprada per 35.000
euros
L'

Ajuntament de Molins de Rei

comprarà la

mil·lenària ermita de Sant Pere de Romaní per 35.000 euros

. El conjunt històric, ubicat enmig de la Serra de Collserola i declarat

Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN)

, passarà a mans del consistori del Baix Llobregat després d'arribar aquest dimecres a un acord
amb les dues propietàries de la finca posant fi a

12 anys de negociacions

. La compra inclou l'ermita, la torre guaita i una parcel·la d'uns 11.000 m2. 

El regidor de Patrimoni,

Miguel Zaragoza

, ha celebrat la seva adquisició com a "

icona

" de la ciutat i ha garantit que durant els propers mesos treballaran per

rehabilitar l'espai i crear-hi un centre d'interpretació de l'art romànic

. Construïda durant el

segle X

, ja es té constància de la seva existència des de l'any 1001, formant part dels béns immobles de
la

parròquia de Santa Creu d'Olorda

. 

Fins ara, l'administració local assumia les despeses de

manteniment

https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/9063/millenaria-ermita-sant-pere-romani-de-collserola-comprada-35000-euros


malgrat que l'espai fos de propietat privada. Amb la compra, "s'endreça" aquesta situació i d'ara
endavant es garantirà la

preservació directa

del patrimoni local. 

En aquesta línia, l'Ajuntament estudiarà amb el Consorci del Parc Natural i la Generalitat la
viabilitat d'

instal·lar una tanca

que protegeixi el recinte tenint en compte que, durant els darrers anys, l'ermita i la torre guaita
han patit diversos

atacs vandàlics

. "És importantíssim cuidar els pocs elements històrics que ens queden", ha destacat Zaragoza. 

Un cop tancat l’acord de compravenda, el govern de Molins de Rei confia que la signatura es
pugui materialitzar en un termini màxim de dos mesos.  

 



Mitjà: naciodigital.cat

Publicat: 19/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 978.478
Lectores

Valor: 1.017€

URL: https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/49546/tsjc-...

El TSJC rep la causa contra Puig i Vila per
les obres del Museu de Lleida reclamades
per l'Ajuntament de Sixena
El

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

(TSJC) ha rebut, d'acord amb la resolució de la Sala II del

Tribunal Suprem

, la causa oberta per un suposat delicte de desobediència contra els exconsellers de Cultura,

Lluis Puig

i

Santi Vila

, pel que fa a la denúncia de l'

Ajuntament de Vilanova de Sixena

per l'entrega de les obres d'art que es trobaven en el

Museu de Lleida

.

Ara, el tribunal haurà de resoldre si es declara competent respecte dels dos acusats o només
respecte d'un d'ells a qui el Suprem va considerar aforat (Puig) o si els jutja per separat. Tots dos
estan acusats de no haver atès amb celeritat l'ordre del Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 1 d'Osca de traslladar obres del Museu de Lleida al Monestir de Sixena.

La causa es va obrir el 5 de desembre del 2019 a Osca i el judici s'hauria d'haver celebrat el 4
de maig del 2022, però es va suspendre un cop Puig va esdevenir diputat, i per tant aforat.

El fiscal demana una pena de multa de 6.000 euros per a Vila i Puig per un delicte de
desobediència al no lliurar les 44 peces del monestir de Vilanova de Sixena que hi havia al
Museu de Lleida i que finalment es va endur la Guàrdia Civil el desembre de 2017 en ple 155.

L'acusació particular de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, per la seva banda, demana 11
mesos de presó i una multa de 162.000 euros per a Vila, mentre que per a Puig el consistori
demana una multa de 99.000 euros i inhabilitació durant dos anys.

 

https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/49546/tsjc-rep-causa-contra-puig-vila-obres-museu-lleida-reclamades-ajuntament-sixena
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n L’Ametlla de Merola ret homenat-
ge a monsenyor Àngel Morta Fíguls, 
bisbe titular de Gubaliana i auxiliar 
de Madrid.  Nascut el 1914 a la colò-
nia, el bisbe Morta va morir prema-
turament el 20 de juny del 1972, a 
l’edat de 58 anys. Coincidint que el 
2022 s’ha complert mig segle de la 
seva mort, l’Ametlla li ret homenat-

ge amb una missa que es farà demà 
a les 12 del migdia a l’església de 
l’Ametlla de Merola, oficiada per 
mossèn Antoni Quesada.  

A més, s’estrenarà una peça mu-
sical del mestre reusenc Josep Enric 
Peris, a càrrec dels cantaires de la Ca-
pella Brudieu. I es farà la benedicció 
de l’Espai Mons. Àngel Morta i Fíguls, 
amb llibres, fotos,  textos i objectes. 

L’Ametlla de Merola ret demà un  
homenatge al bisbe Àngel Morta
REDACCIÓ. BERGA

n Olvan celebra avui 20 de gener, 
la festa de Sant Sebastià i preveu 
repartir 1.350 racions de paella 
(segons el nombre de tiquets que 
s’han reservat). L’àpat, a base d’ar-
rossada i botifarres, és l’acte cen-
tral de la celebració, que enguany 
recupera el dinar popular conjunt 
a la plaça després que les restric-
cions de la covid obliguessin a en-
dur-se les racions a casa. 

En aquesta edició, es recupe-
ren els actes paral·lels que no s’ha-
vien fet els dos anys de pandèmia. 
A les 10 del matí, obertura del 
mercat de Sant Sebastià; a les 11, 
jocs i tallers infantils a la pista po-
liesportiva; a les 12 del migdia, 
missa de Sant Sebastià i adoració 
a la relíquia del sant; a 2/4 d’1, 
processó que inclourà la cantada 
dels goigs amb la Coral Estel de 
Gironella; a 3/4 d’1, exhibició de 

ball en línia a la plaça Rodona. A 
les 2 del migdia, benedicció de 
l'arròs i repartiment de les racions 
a la plaça de Sant Sebastià.  Una 
novetat d’enguany és que els cui-
ners que dirigeixen a la trentena 
de voluntaris del poble, també són 
d’Olvan. A 2/4 de 5 de la tarda, ball 
amb Jordi Bruch a l’Ateneu. I a les 
10 de la nit, concert amb Format 
3, de Berga. 

L’alcalde d’Olvan, Sebastià 
Prat, recorda que «la festa de Sant 
Sebastià té identitat». Els olvane-
sos s’hi aboquen, i cada any atrau 
molta gent de la comarca i de fora: 
«Aquest any, el fet que s’escaigui 
en divendres ens juga a favor». 

El tret diferencial és que l’àpat 
popular de la festa de Sant Sebas-
tià d’Olvan es paga amb diners 
que es recullen d’un acapte casa 
per casa, que es va fer diumenge 
passat.  

Olvan recupera el dinar  
popular per Sant Sebastià
ANNA COSTA. BERGA

n L’oposició a l’Ajuntament de Bagà 
s’ha unit i ha forçat la convocatòria 
d’un ple per exigir al govern la para-
lització de l’inici de les obres de la pla-
ça Galceran de Pinós, coneguda com 
a  plaça Porxada. Compromís per 
Bagà, Bagà Endavant i el regidor no 
adscrit Jaume Amills han sol·licitat 
aquesta setmana un ple extraordina-
ri que ja té data: dimecres, 25 de ge-
ner, a les 10 del matí. L’oposició està a 
favor de reformar la plaça, però en 
contra del projecte que té sobre la tau-
la el govern de Junts. 

El projecte de remodelació es va 
aprovar l’octubre passat amb la pre-
visió que les obres s’iniciessin abans 
d’acabar el 2022 i s’enllestissin al juny 
que ve. De moment, les obres no han 
començat i l’oposició ho vol evitar. 

S’han endarrerit, segons el regidor 
d’Urbanisme Marc Camps, perquè 
«l’empresa adjudicatària no havia va-
lorat la part de renovació de serveis, 
que s’afegeix a la remodelació de la 
plaça». Ha presentat al·legacions i no 
ha signat el contracte. «Però tenim 
l’empresa que va quedar en segon 
lloc, de moment, el concurs no està 
desert», diu Camps. 

L’actuació de millora que planteja 
l’equip de govern contempla que els 
porxos de la part de baix quedin més 
integrats a l’espai central de la plaça, 
que es rebaixi a l’altura dels porxos. 
Eliminar els graons i estar al mateix 
nivell. I pel que fa als porxos de la 
part de dalt, unificar-los amb una 
bancada que doni un accés més con-
tinu amb dos trams d’escala. Es pre-
veu arreglar el paviment, sent igual-

ment de lloses de pedra. El projecte 
d’urbanització de la plaça Porxada té 
un cost de 398.000 euros i 44.000 més 
per fer nou el servei de xarxa d’aigua 
i de clavegueram, així com deixar pre-
vist la fibra òptica, el soterrament de 
l’enllumenat i la baixa tensió. 

El regidor a l’oposició Pep Llamas 
(Bagà Endavant) considera que el 
projecte «no s’ha fet bé». Assegura 
que «cal actuar a la plaça» però «amb 
un bon estudi tècnic». A més, critica 
que amb el retard de l’inici de l’obra 
«si no s’acaba al juny, no es pot dispo-
sar de l’ajut del PUOSC per finançar-
la». Bagà Endavant, junt amb Com-
promís per Bagà i el regidor no ads-
crit, aprofiten la situació per dema-
nar que s’aturi un projecte «que 
compta amb oposició veïnal». Amb 
un total de 6 regidors (3 de Compro-

mís per Bagà, 2 de Bagà Endavant i 1 
regidor no adscrit)  tenen majoria da-
vant de l’alcalde i els regidors de go-
vern (en total, 5). 

Avui, a les 8 del vespre al Casal de 
la Vila de Bagà, es farà una reunió in-
formativa ciutadana prèvia al ple. Els 
altres punts que es tractaran a l’as-
semblea i que l’oposició portarà tam-
bé al ple són: acabar d’enllosar el pont 
de la vila, solucionar els fums de la 
caldera de biomassa, crear una co-
missió de festes i una per renovar els 
actes medievals, ampliar la plantilla 
de la brigada, adequar el local social 

de Terradelles, traslladar l’illeta de re-
sidus, arranjar i fer segura la Via del 
Nicolau i modificar el pressupost per 
ajustar-lo a aquestes necessitats.  

Són vuit projectes que l’oposició 
demana al govern «que executi en un 
termini de quinze dies», sinó, Bagà 
Endavant, Compromís per Bagà i el 
regidor no adscrit amenacen amb 
prendre mesures: «Ens plantejarem 
la retirada de sou de l’equip de go-
vern, per exemple, o bé, tot i que la 
moció de censura a quatre mesos de 
les eleccions no ens porta enlloc, és 
una via més que tenim». 

u Els grups han forçat un ple extraordinari per a dimecres per tracta el tema

L’oposició de Bagà s’uneix per 
aturar l’obra de la plaça Porxada
ANNA COSTA. BERGA

Simulació 3D de la nova plaça Porxada de Bagà prevista ARXIU
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Cientos de miles de rusos reciben la
Epifanía ortodoxa con baños helados
Moscú, 19 ene (EFE).- Cientos de miles de rusos se bañaron hoy en aguas heladas de lagos,
ríos y estanques de Rusia para celebrar el Bautismo de Cristo, una de las festividades más
importantes de la Iglesia Ortodoxa, en medio de temperaturas inusualmente elevadas en
algunas partes del país para esta época del año.

Según Andréi Pechenin, representante del Ministerio de Emergencias encargado de la
navegación de bajo calado, las autoridades rusas calculan que más de 1,58 millones de
personas participen en esta celebración a lo largo del día, para lo que se habilitaron 3.321
lugares para el baño.

Muchos de los pozos, abiertos en el hielo, tienen forma de cruz para subrayar el carácter
religioso de los baños.

Rusos de las más diversas edades acuden a estos lugares: siguiendo las tradiciones, se
sumergen tres veces en el agua helada, persignándose antes de cada zambullida.

Solo en la región de Moscú, unas 100.000 personas ya se sometieron al rito por la noche en 224
lugares instalados para ello, indicó a la agencia oficial RIA Nóvosti la oficina regional del
Ministerio de Emergencias.

En la capital, los termómetros mostraban por la noche y durante la mañana de este jueves dos
grados sobre cero, cuando lo habitual es una temperatura de entre 10 y 15 grados bajo cero en
esta época del año.

Ello ha obligado a Emergencias a alertar a los rusos sobre los riesgos vinculados a la ruptura
del hielo durante esta ceremonia.

"El deshielo de fines de año pasado y de los primeros diez días de enero ha afectado la capa de
hielo en algunos ríos y estanques. La nueva capa de hielo conformada por los fríos en algunas
regiones no es lo suficientemente sólida como para que la gente camine por ella", informó el
Instituto de Investigaciones de Defensa Civil y Emergencias, citado por la agencia oficial TASS.

Esto incrementa los riesgos de que se rompa el hielo y los participantes en la celebración
caigan a las aguas heladas.

Tradicionalmente, todos los lugares abiertos para los baños bautismales por las autoridades
están equipados con escaleras de madera para evitar resbalones y tiendas de campaña donde
se distribuye té y hacen guardia efectivos sanitarios.

Para garantizar la seguridad de los feligreses en las ceremonias, Emergencias destinó 10.600
rescatistas, que contaron con el apoyo de 1.799 equipos especializados, incluyendo más de 50
barcos y naves sobre colchón de aire, informó Pechenin.

Además, más de 32.000 agentes de seguridad velaron por el orden durante las actividades
religiosas, agregó.

https://www.lavanguardia.com/vida/20230119/8693960/cientos-miles-rusos-reciben-epifania-ortodoxa-banos-helados.html


Aunque la mayoría de las regiones rusas se prepararon para la Epifanía, en las provincias
ucranianas de Donetsk y Lugansk, anexionadas ilegalmente por Rusia en septiembre pasado,
algunas ciudades se abstuvieron debido al peligro de bombardeos.

Los representantes de las localidades de Donetsk, Yasinovata y Gorlovka, anunciaron que este
año no celebrarían la Epifanía, mientras que en la localidad de Pervomaisk, en Lugansk, no se
llevarían a cabo actividades masivas, aunque sí apoyarían a quienes desearan, a modo
individual, darse baños helados.

"Para muchos rusos estos baños son una importante celebración social y religiosa, y consideran
que este rito les ayuda a fortalecer el cuerpo, el espíritu y mejorar su salud. Pero debemos
recordar que los cánones eclesiásticos no obligan a la gente a sumergirse en el agua helada, y
los pecados se limpian con la confesión sincera y el arrepentimiento", recordó Pechenin. EFE

mos/alf

(foto)(vídeo)
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Viaje espiritual a la Cova de Sant Ignasi
Esta serie fotográfica que Narcís Serrat comparte en Las Fotos de los Lectores de La
Vanguardia muestra -con todo lujo de detalle- el edificio neoclásico que, junto a la iglesia
barroca, compone el complejo arquitectónico de la Cova de Sant Ignasi de Manresa, asiduo
invitado a las postales de la ciudad junto al Pont Vell románico y la silueta gótica de la Seu de la
capital del Bages.

Ampliar 

Cova de Sant Ignasi de Manresa.

Narcís Serrat

Esta ciudad -testigo del encuentro del Llobregat y el Cardener y frontera natural entre la
Catalunya metropolitana y los dominios rurales- estuvo de celebración en 2022 al cumplirse la
500ª efeméride de la llegada de Ignacio de Loyolaa Manresa -su última parada antes de
Montserrat-, donde se hospedó durante una noche en el edificio que ahora lleva su nombre.

Ampliar 

Una de las salas de la Cova de Sant Ignasi de Manresa.

Narcís Serrat

Con motivo del aniversario por el que miles de peregrinos siguieron los pasos del camino
ignaciano el año pasado, el artista y jesuita esloveno Marko Rupnik decoró este convento

https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores/20230119/8689973/impresionante-cova-sant-ignasi-manresa.html
https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores
https://caminoignaciano.org/


manresano con mosaicos representativos de los Ejercicios Espirituales, obra que -según quiere
creer la leyenda- el religioso guipuzcoano escribió en su única noche en Manresa.

Ampliar 

Cova de Sant Ignasi, en Manresa.

Narcís Serrat

Sea como fuere, tanto la renovada iglesia como este edificio neoclásico -compañeros de piso-
son una de las joyas de esta ciudad del interior catalán: ''Un lugar fantástico y digno de visitar'',
en palabras del propio autor de estas fotografías, que añade que ''a pesar de que la entrada es
gratuita, visitar este lugar no tiene precio''.

Ampliar 

Cova de Sant Ignasi de Manresa.

Narcís Serrat

Lee también

¡Participa!

¿Quieres mostrar tus fotografías?

Los interesados en participar en Las Fotos de los Lectores tan solo deben escribir un email a la

https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores/20221119/8611237/marko-rupnik-miguel-angel-siglo-xxi.html
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