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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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Francesc rep els capellans de Barcelona i
els demana que acompanyin els joves
respectant els processos personals |
Catalunya Religió
CR Aquest dissabte al migdia, el papa Francesc ha rebut en audiència a gairebé setanta
capellans que participen en activitats amb joves de l’Arquebisbat de Barcelona. El Papa els ha
saludat a la Sala Clementina del Palau Apostòlic, acompanyats pels bisbes auxiliars Sergi
Gordo i Javier Vilanova, que han tingut l’oportunitat de conversar amb el Papa. Com és
habitual, el papa ha entregat una salutació escrita que no ha pronunciat i ha mantingut una
conversa informal amb tots els participants.

El Papa ha centrat les seves paraules en l’acompanyament als joves i en la manera
d’acompanyar-los. El que ha definit com un acompanyament a “companys de viatge”. Ha posat
l’accent en la necessitat de “respectar els processos personals” dels joves i la seva llibertat:
”permeteu que visquin la seva llibertat” i “no intenteu manipular les consciències”. Ha demanat
“apropar-se als joves sense donar-los ideologia”. Un procés que demana “paciència”

Francesc també els ha demanat fer un treball sinodal i “col·laborar amb tothom”. Cal comptar
amb gent de totes edats per acompanyar els joves i que els sacerdots ho facin conjuntament
amb laics i religiosos. Alhora s'ha referit a la importància de fer-se present en la vida lúdica,
cultural o esportiva del joves. 

A l’inici de l’audiència han adreçat al papa unes breus paraules el bisbe Sergi Gordo i el
responsable de joventut de l’arquebisbat de Barcelona, Carlos Bosch. “Hem trobat en els seus
ensenyaments un estímul per viure la nostra vida i el ministeri pastoral al servei d'una Església
‘en sortida’”, ha destacat el bisbe auxiliar de Barcelona. També ha assegurat que a Barcelona
“estem assistint, gràcies a Déu, a un despertar en la fe, malgrat les dificultats”. El cardenal Joan
Josep Omella va demanar aquesta trobada amb el papa amb el clergat de Barcelona, però no hi
ha pogut assistir perquè presidia una trobada sobre el Sínode de la Conferència Episcopal
Espanyola.

En el discurs escrit, el papa Francesc ha demanat als membres de la delegació “rebutjar el
carrerisme, la doble vida, i abraçar la creu i les mediacions de l’Església”. El text convida a
“cercar la fraternitat en tots els ambients socials” i anima a oferir el testimoni de l’experiència
d’intimitat amb Déu: “Jesús ens crida des de la nostra pobresa, des de la nostra fragilitat”. 

En aquest missatge, en la mateix línia de les paraules que ha pronunciat, Francesc els ha
animat a aprendre i ensenyar a acollir a totes les persones, i a buscar solucions de consens,
sempre conjuntament: “Som cridats individualment, però sempre per ser part d’un grup més gran,
caminar junts escoltant abans de parlar, i saber situar-nos segons convingui, també al mig i al
darrere, no només al davant”. 

En la trobada, el papa ha enviat també una invitació als joves de l’arxidiòcesi i els ha animat a
participar en la Jornada Mundial de la Joventut d’aquest agost a Lisboa.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/francesc-rep-capellans-barcelona-demana-acompanyin
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2023-01/papa-francisco-encuentro-sacerdotes-pastoral-juvenil-barcelona.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2023/1/28/sacerdoti-spagna.html
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El futur de les dones a l'Església: la
Conferència Episcopal proposa que tinguin
igualtat de condicions
L'Església espanyola s'ha obert a reconèixer de manera definitiva el paper que la dona ha
de tenir en el seu si, que s'ha de desenvolupar en condicions i d'igualtat i a tots els nivells,
segons es pot llegir en un document que aquest dissabte ha publicat la Conferència Episcopal
Espanyola, que forma part del procés de preparació per a l'Assemblea General del Sínode dels
Bisbes que ha convocat el Papa Francesc i que tindrà lloc el mes d'octubre d'aquest 2023.
Aquesta proposta ja formava part de la síntesi final en què quedaven recollies les idees de
diferents diòcesis espanyoles pel futur de l'Església, on també es considerava obrir un diàleg
sobre el celibat opcional, l'ordenació de persones casades i el sacerdoci femení, un document
que ja es va enviar a Roma. 

La Conferència Episcopal Espanyola no va ser l'única a enviar aquests documents al Vaticà,
sinó que esglésies de tot el món van fer-los arribar les seves síntesis. A partir dels textos, la
Santa Seu ha redactat el "document de treball per a l'etapa continental", que ha estat, al seu
temps, enviat a Espanya perquè els bisbes, capellans, religiosos i laics de l'Estat puguin propera
les propostes que portaran a la fase continental del Sínode, que tindrà lloc a Praga la segona
setmana d'aquest mes de febrer. Allà, segons l'Església espanyola, haurà de tenir prioritat
"discernir sense por" sobre el paper de la dona en aquesta institució. "Reconèixer definitivament
el paper de la dona i fomenta la seva participació plena i en condicions d'igualtat, a tots el
nivell de la vida eclesial i, en particular, en el govern de les institucions", recull el document.

Integrar les persones homosexuals i connectar amb els
joves, altres prioritats 

A banda del paper de la dona a l'església, hi ha la intenció de tractar un altre tema controvertit: el
que han de jugar les persones homosexuals. En aquest informe, s'aposta concretament per
"potenciar l'acollida, particularment la d'aquells que se senten exclosos per la seva
procedència, situació efectiva, orientació sexual o altres motius", convertint les comunitats en
espais més integradors.  També suggereix articular la integració i participació dels joves,
dinamitzar la formació en matèria de doctrina social de l'Església, fomentar el diàleg amb el món
i la cultura, amb altres confessions religioses per a poder millorar la capacitat d'escolta.
L'Església catòlica posa el focus en l'escassa participació de la joventut en la vida de
l'Església, i per això, es proposa, modificar la manera de comunicar el missatge de l'Evangeli,
perquè aquest sigui més comprensible, integrador i generador de diàleg intergeneracional. 

"L'homosexualitat no és un delicte, és un pecat", defensa
Francesc 

Aquest document surt a la llum tres dies després que el Papa Francesc assegurés que ser
homosexual no és pas cap delicte, però sí que es tracta d'un pecat. Aquestes declaracions
s'emmarquen en una entrevista amb l'agència AP, en què el sant pare criticava a aquells països

https://www.elnacional.cat/ca/societat/futur-dones-esglesia-conferencia-episcopal-proposa-tinguin-igualtat-condicons_960078_102.html


que apliquen lleis que criminalitzen les persones homosexuals, que ha titllat d'injustes, tot
recordant que Déu estima a tots els seus fills. A més, ha assenyalat a les conferències
episcopals que encara estan a favor d'aquestes lleis que acullin al seu si a la comunitat LGTBI:
"Hem de distingir pecat per delicte. Però també és pecat la falta de caritat amb el proïsme". 
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El papa recibe en el Vaticano a sacerdotes
de la archidiócesis de Barcelona
Ciudad del Vaticano, 28 ene (EFE).- El papa Francisco recibió este sábado durante una
audiencia celebrada en el Vaticano a sacerdotes de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de
Barcelona.

La delegación, de unos 70 sacerdotes, según informó la Santa Sede, recibió el saludo del
pontífice, quien también entregó un mensaje a todos los participantes que no fue pronunciado.

"Somos, sí, llamados individualmente, pero siempre para ser parte de un grupo más grande,
caminar juntos escuchando antes de hablar, saber colocarnos según convenga, también en
medio y atrás, no sólo delante", escribió Francisco en su discurso.

Y añadió: "Jesús nos llama desde nuestra pobreza, desde nuestra fragilidad, debemos
responder a esa llamada con un propósito perenne de conversión. Rechazar el carrerismo, la
doble vida, la búsqueda de satisfacciones mundanas, abrazando la cruz, las mediaciones de la
Iglesia".

"Buscar la fraternidad en todos los ambientes sociales, aprender y enseñar a acoger a todos, a
trabajar con todos, a buscar soluciones de consenso que tengan un amplio respiro", recomendó,
al tiempo que pidió "vivir con un espíritu libre, en sana indiferencia". EFE

romu/pi

https://www.lavanguardia.com/vida/20230128/8716371/papa-recibe-vaticano-sacerdotes-archidiocesis-barcelona.html
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La Iglesia defenderá el papel de la mujer en
la vida eclesial ante Asamblea
Madrid, 28 ene (EFE).- La Iglesia española defenderá ante la Asamblea continental la
necesidad de advertir el “mal causado” por el escándalo de los abusos sexuales, de aumentar la
protección de las víctimas y avanzar hacia una “mayor transparencia” y también pedirá que se
reconozca el papel de la mujer “en todos los niveles de la vida eclesial”.

Son algunas de las claves incluidas en la síntesis que el equipo sinodal de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) ha presentado este sábado en la sede de la institución eclesiástica,
en una discusión presidida por el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, en la que
han participado 120 asistentes entre obispos, religiosos, sacerdotes y laicos.

Estos y otros aspectos son los que la Iglesia española trasladará en la XVI Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en Praga entre el 5 y el 9 de febrero.

El documento es el resultado de las aportaciones que han enviado las diócesis, movimientos,
congregaciones y distintos grupos sobre el documento enviado por la Secretaría del Sínodo el
pasado mes de septiembre.

En la propuesta destaca el reconocimiento “definitivo” del papel de la mujer en la iglesia y se
demanda el fomento de su “participación”, que debe ser “plena y en condiciones de igualdad”,
en “todos los niveles de la vida eclesial” y, en particular, en el “gobierno de las instituciones”.

La Iglesia española observa que “las mismas polarizaciones existentes en la sociedad” están
presentes en el seno del orden religioso, así como entre la “tradición y la renovación” y la Iglesia
piramidal y la Iglesia sinodal, por lo que aboga por el “diálogo” para superarlas, al tiempo que
reitera “insistentemente” la “escasa participación de los jóvenes”.

Por ello, concluye que es necesario potenciar “la acogida en nuestras comunidades”,
particularmente a aquellos que se sienten excluidos por su procedencia, situación afectiva,
orientación sexual u otros motivos.

También insta a la Asamblea a “promover la corresponsabilidad” y “superar el clericalismo”, en
tanto que “empobrece nuestro ser y misión”, y a “reconocer definitivamente el papel de la mujer
en la Iglesia y fomentar su participación, plena y en condiciones de igualdad, en todos los
niveles de la vida eclesial y, en particular, en el gobierno de las instituciones”.

Pide articular y priorizar la integración y participación de los jóvenes en las comunidades,
dinamizar la formación en “las cuestiones fundamentales” de la fe, fomentar el diálogo con el
mundo y la cultura y cuidar la liturgia a través de la formación. EFE

1012043
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REUS

Sergi Peralta Moreno

L’acord per a la cessió de l’edi-
fici del Centre Catòlic podria 
haver-se trobat amb un nou en-
trebanc. Segons ha pogut saber 
Diari Més, l’Arquebisbat de Tar-
ragona ha presentat una contra-
proposta a l’Ajuntament de Reus 
en què planteja modificar algu-
nes de les condicions que s’ha-
vien establert prèviament. En 
concret, el punt de discordança 
seria la introducció d’una clàu-
sula d’estil mitjançant la qual 
l’autoritat eclesiàstica demana 
«vetllar perquè qualsevol acte 
que es promocioni en aquests es-
pais sigui respectuós amb el lloc i 
no sigui ofensiu amb la doctrina 
de l’Església catòlica». Aquesta 
petició implicaria revisar el con-
tingut de les obres de teatre, els 
concerts i les reunions que s’hi 
duguin a terme per evitar que 
carreguin contra la moral catò-
lica, si bé es desconeix la forma 
amb què s’efectuaria el control. 
Com a administració pública, 
l’Ajuntament podria no estar 
d’acord amb una clàusula que 
coarti la llibertat d’expressió.

L’Arquebisbat de Tarragona 
també suggereix reduir la dura-
da del contracte –originalment, 
s’havia acordat que la cessió de 
la construcció al consistori fos 
per 99 anys–, alterar la distri-
bució dels usos de l’espai per 
habilitar-ne més per a l’activitat 
de l’Església i tenir capacitat per 
incidir en el nom que durà l’equi-
pament, que es preveu que s’in-
tegri a la xarxa de teatres públics. 

L’arquebisbe de Tarragona, 
Joan Planellas, ja va avançar la 
setmana passada en un esmor-
zar informatiu que s’havia pre-
sentat una contraproposta al 
consistori reusenc, ja que, segons 
va assegurar, es tracta d’arribar a 

un acord beneficiós per a amb-
dues parts i «no només de donar 
un edifici». Tot i que no va voler 
entrar en detalls, va assenyalar 
que hi havia bona voluntat per 
arribar a un acord.

La Prioral de Sant Pere, l’Ajun-
tament de Reus i la Diputació de 
Tarragona van anunciar a mitjan 
novembre del 2022 que havien 
arribat a un acord per a rehabili-

tar l’edifici del Centre Catòlic, on 
s’hi havia ubicat el Teatre Bravi-
um. A partir del conveni, la Pri-
oral cedia l’espai a l’Ajuntament 
gratuïtament durant 99 anys. La 
idea era que, un cop renovat, el 
Bravium entrés a formar part de 
la xarxa de teatres municipal, 
junt amb el Fortuny i el Bartrina, 
i que entrés en funcionament 
a partir del 2025, encara que la 

nova proposta de l’Arquebisbat 
fa créixer les incògnites sobre el 
futur de l’equipament com un 
espai artístic més integrat en el 
circuit de la ciutat. El pressupost 
per a la rehabilitació de l’edifi-
ci i la posada en marxa era de 
2.479.324 euros, finançat entre 
l’Ajuntament i la Diputació de 
Tarragona. Estava previst que, el 
2022, el consistori hi dediqués 
una primera partida de 18.150 
euros, mentre que aquest any, 
tant l’Ajuntament com la Diputa-
ció hi destinarien 375.000 euros. 

En aquell moment, es va in-
formar que l’acord se signaria 

el dilluns 21 de novembre, però 
aquest mai no es va arribar a 
materialitzar, ja que faltava tan-
car uns serrells per dotar el con-
veni de seguretat institucional 
i jurídica i, d’aquesta manera, 
poder-lo enviar al Vaticà perquè 
el ratifiqués. No obstant això, 
a finals d’any, el batlle de Reus, 
Carles Pellicer, va reconèixer que 
encara s’estaven negociant les 
condicions amb l’Arquebisbat i 
que, per tant, el conveni estava 
«aturat» per «algunes complica-
cions» que havien sorgit.

El projecte, que es preveia que 
es pogués licitar durant el segon 

semestre de l’any per poder aco-
llir activitats escèniques a finals 
del 2025, pretenia rehabilitar 
tant el teatre com la sala Bisbe 
Grau, situada a la primera plan-
ta, que seria d’ús compartit entre 
l’Ajuntament i la Prioral i que es 
posaria a disposició de la ciuta-
dania per dur-hi a terme accions 
culturals, socials o similars.

El debat amb Bravium Teatre
Pellicer també va avançar a la 
roda de premsa del novembre 
que seria l’Associació Bravium 
Artístic i Cultural l’encarregada 
de gestionar l’espai, tot i que no 
va detallar les condicions amb 
què ho faria. L’entitat fa gaire-
bé dos anys que desenvolupa 
les seves activitats «a l’exili», ja 
que l’Arquebisbat va informar 
els seus membres que havien 
de cessar les seves operacions al 
Centre Catòlic el març del 2021, 
després de detectar que l’edifici 
patia uns «danys estructurals als 
fonaments» que posaven en risc 
l’estabilitat de la construcció, se-
gons va explicar llavors el delegat 
diocesà per als béns de l’església, 
Josep Mateu. Els artistes roma-
nien al centre amb el contracte 
vençut des del gener del 2020, 
si bé esperaven reunir-se amb la 
propietat per renovar l’acord.

Davant d’aquesta situació, 
l’associació es va negar a aban-
donar les instal·lacions fins que 
obtingués el compromís per part 
de l’Arquebisbat que podrien 
tornar un cop concloguessin els 
treballs de remodelació. El maig 
del 2021, van començar a retirar 
el material. D’aleshores ençà, el 
Bravium Teatre ha desenvolupat 
la seva programació en altres 
espais de la ciutat, com la Sala 
Santa Llúcia, el Teatre Bartrina, 
la Palma o l’Orfeó Reusenc. 

OLÍVIA MOLET

Fa gairebé dos anys que l’Associació Bravium Teatre no pot desenvolupar les seves activitats al Centre Catòlic pel mal estat de l’edifici.

CULTURA

L’Església condiciona la cessió del 
Bravium al respecte a la moral catòlica
L’Arquebisbat de Tarragona envia una nova proposta a l’Ajuntament en què demana que els actes que s’hi celebrin no siguin ofensius amb la doctrina

Ajuntament i Diputació 
preveien invertir 2,5 
MEUR per incorporar el 
tercer teatre municipal

L’Arquebisbat també 
demana rebaixar la 
durada del contracte i 
modificar els usos

Reus dona el tret de sortida a 
l’Any Domènech i Montaner

CULTURA

L’Any Lluís Domènech i Mon-
taner reivindicarà al llarg 
d’aquest 2023 la figura i l’obra 
de l’arquitecte modernista, co-
incidint amb el centenari de la 
seva mort. Per difondre el seu 
llegat, s’organitzaran diverses 
activitats, com exposicions, 
fires modernistes, visites tea-
tralitzades o la publicació de 
novetats editorials al voltant 
de la figura. El tret de sortida a 
la commemoració es va fer el 
passat divendres des del Pavelló 

dels Distingits de l’Institut Pere 
Mata, projectat precisament pel 
mateix Domènech i Montaner, 
qui també és l’artífex de la Casa 
Navàs. La consellera de Cultu-
ra, Natàlia Garriga, va definir 
l’arquitecte com un «geni» que 
defensava els efectes «sana-
dors» de la cultura. Per la seva 
banda, l’alcalde de Reus, Carles 
Pellicer, va presentar el moder-
nista com un «home de país» i 
va remarcar la seva «transver-
salitat». ACN

ACN

La consellera Garriga i altres personalitats van assistir a l’acte.
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Francisco viaja mañana al cora-
zóndeÁfrica central, el lugar don-
demás crece el catolicismo (fieles
y vocaciones), y a dos de los paí-
ses más peligrosos del continen-
te: Sudán del Sur y la República
Democrática del Congo (RDC). El
Papa visitará ambos Estados has-
ta el domingo para pedir, entre
otras cosas, que cese la violencia
que aterroriza a la población des-
de hace años en un territorio con
unas 120 milicias armadas acti-
vas.Un viaje complicado y exigen-
te físicamente —por el clima, las
distancias y los retos de seguri-
dad—, que llega solo un mes des-
pués de la muerte de Benedicto
XVI y que pondrá a prueba la re-
sistencia física del Pontífice, debi-
do a los problemas en una rodilla
que lo obligan a moverse en silla
de ruedas.

El Papa aterrizará mañana en
Kinsasa, capital del Congo (95mi-
llones de habitantes). Lugar míti-
co en la literatura de Joseph Con-
rad o Norman Mailer, pero tam-
bién el epicentro de la guerra
cruenta por el control de la explo-
tación de los yacimientos de mi-
nerales que surten a las empre-
sas tecnológicas de todo el mun-
do para la fabricación de teléfo-
nos y ordenadores. La sangrienta

lucha por el control de las minas
—muypocas están realmente ges-
tionadas por el Estado— está im-
pulsada también por países limí-
trofes como Ruanda o Uganda,
en la región fronteriza de Kivu
del Norte y Kivu del Sur, que han
robado y exportado estematerial.
Los últimos datos de la ONU esti-
man que entre junio de 2021 y
marzo de 2022 murieron en las
regiones de Kivu Norte e Ituri
1.261 civiles a manos de los gru-
pos armados.

La inquietud por los proble-
mas de seguridad en la zona ha
crecido en los últimos meses. De
hecho, el plan inicial del viaje de
Francisco —que estaba previsto
para el pasado julio y que el Papa
se vio obligado a posponer por
problemas de salud— incluía visi-
tarGoma, pero el Vaticanoha can-
celado esta parada. “No voy por-
que tenga miedo yo, a mí no me
va a pasar nada, pero con un am-
biente así y viendo lo que están
haciendo, tiran una bomba en el
estadio y matan a muchísimas
personas”, explicó el Pontífice en
la revista Mundo Negro. Pocos
días después, un atentado con
bomba en una iglesia evangélica
dejó 17 muertos.

“Sobre el Pontífice no pesa
una amenaza específica”, recalcó

su portavoz, Matteo Bruni, apun-
tando a que los problemas po-
dían ser para los fieles que acu-
diesen a ver al Papa. El aumento
de la violencia en el noroeste de
la RDC ha derivado en un “gran

esfuerzo de las autoridades loca-
les para garantizar la seguridad”
en todos los actos, como en la
misa que celebrará en el aero-
puerto deNdolo, enKinsasa, don-
de se espera cerca de un millón
depersonas, apuntó tambiénBru-
ni. Jorge Bergoglio pronunciará
en total 12 discursos y se reunirá
con víctimas de la violencia, des-
plazados, miembros del clero y
representantes de organizacio-
nes benéficas.

En la segunda parte del viaje a
África (a partir del viernes), el Pa-
pa visitará el país más joven del
mundo: Sudán del Sur. Una clara
apuesta por la superacióndel con-
flicto interno que no cesa. Será la
primera vez que un pontífice visi-
te este país, mayoritariamente
cristiano, donde el 52% se conside-
ra católico y el 9% pertenece a

otras confesiones cristianas. Via-
jará acompañado de otros dos lí-
deres religiosos, JustinWelby, ar-
zobispo de Canterbury y respon-
sable de la Iglesia anglicana y el
llamado moderador de la Asam-
bleaGeneral de la Iglesia de Esco-
cia, el presbiteriano Iain Green-
shields. Desde hace años, los tres
han impulsado unidos el proceso
de paz en Sudán del Sur, para po-
ner fin a la guerra civil en diver-
sas fases que estalló tras el golpe
de Estado de diciembre de 2013.

La estabilidad del país está ba-
sada en la difícil convivencia en-
tre su presidente y su vicepresi-
dente, Salva Kiir y Riek Machar.
Sus desencuentros, casi siempre
fruto de intereses particulares,
han desembocado en todo tipo de
conflictos en el país. El viaje del
Papa intentará suavizarlos.

B
asta mencionar 1789 (la Revolución
Francesa), 1945 (el fin de la II Gue-
rraMundial) o 1989 (la caída delmu-

ro deBerlín) para denotar profundas trans-
formaciones. Así las cosas, cabe preguntar-
se, ¿cuál será el primer año icónicode nues-
tro accidentado siglo XXI?

Hasta hace poco, 2016 era el candidato
más claro: el año del Brexit (el 23 de junio)
y la elección de Donald Trump (8 de no-
viembre) fue el punto de partida de una
nueva ola global de populismo, polariza-
ción y posverdad que amenaza con acabar
con la democracia en muchos países. Pero
también ocupa un lugar importante en la
lista de fechas históricas aquel fatídico 13
demarzo de 2020 en que el Centro de Con-
trol deEnfermedades deEE UUoficialmen-
te declaró que estábamos siendo atacados
por la covid. ¿Es esta pandemia la precurso-
ra demuchas otras? ¿Es el comienzo de un
planeta permanentemente sacudido por al-
gún tipo de pandemia? Puede ser.

Otra fecha que simboliza los revolucio-
narios cambios que se nos vienen es el pre-
mio Nobel de química de 2020, otorgado a
Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doud-
na por haber desarrollado la tecnología de
modificación del genoma llamada CRISPR-
Cas9. La manipulación de nuestros genes

utilizando esta técnica promete enormes
progresos en la curación de enfermedades
hasta ahora letales, pero también crea gra-
ves amenazas. El CRISPR en malas manos
es una amenaza para la humanidad.

Como también lo es el desarrollo y la
diseminación de las nuevas técnicas de in-
teligencia artificial. El 30 de noviembre de
2022, la empresa OpenAI desveló su Chat-
GPT, una tecnología que finalmente gana
la prueba de Turing: un robot que replica
el idioma natural con tal fluidez que sus
respuestas son indistinguibles de las de un
ser humano. Esto es lo que el fundador de
la computaciónmoderna, Alan Turing, ha-
bía definido como “inteligencia artificial”
en un lejano ensayo publicado en 1950. A
partir de 2022, esa alocada elucubración es
una ineluctable realidad. Porque el Chat-
GPT no es un software o una plataforma
más de esas que regularmente nos anun-
cian los magos de las industrias digitales.
La inteligencia artificial va a tener un im-
pacto sobre las industrias del conocimien-
to tan transformador como el que tuvo la
introducción demáquinas durante la revo-
lución industrial. O quizás más.

Pero el siglo XXIno solo ha traído impor-
tantes cambios tecnológicos, también nos
ha traído guerras que se parecen a las del

siglo pasado o al anterior. El 24 de febrero
de 2022, Vladímir Putin ordenó invadir
Ucrania. A esta sorpresa le siguieron otras:
en vez de durar pocos días, la guerra de
Putin está por cumplir un año. Europa des-
cubre que puede actuar unificadamente y
que esa recién descubierta capacidad hace
que, en vez de limitarse adiscursos y exhor-
taciones, puede actuar como una potencia
militar de primer orden. Los feroces ata-
ques cibernéticos que se esperaban de Ru-
sia no se hanmaterializado o han sido neu-
tralizados. La ineptitud de los militares ru-
sos es solo superada por el salvajismo me-
dieval con el cual actúan. Los cotidianos
ataques contra la población civil de Ucra-
nia y la infraestructura del país parecen
ser la única respuesta que tiene el Kremlin.

Esto hace que en septiembre de 2022
Putin haya vuelto a introducir una opción
que se pensaba superada: el uso de armas

nucleares. “Si la integridad territorial de
nuestro país es amenazada, sin duda, usare-
mos todos losmedios disponibles para pro-
teger a Rusia y a nuestra gente”, aseveró el
líder ruso. Esto es lo que debe decir todo
líder que vea la soberanía de su país en
peligro. Aquí, el detalle importante es que
el líder que dice lo obvio tiene a su disposi-
ción el mayor arsenal nuclear del mundo.
“Esto no es un bluf”, alertó Putin. Clara-
mente lo que está en juego en Ucrania no
solo afecta a ese país, sino que tiene ramifi-
caciones geopolíticas de todo tipo, muchas
de ellas insospechadas.

Otro de los cambios importantes en la
política mundial ocurrió el pasado 23 de
octubre, cuando Xi Jinping, el líder chino,
logró romper con la norma que lo hubiese
obligado a dejar el poder al término de su
periodo, tal como lo habían hecho sus pre-
decesores desde Mao. Ese día, Xi fue reele-
gido presidente de China y secretario gene-
ral del Partido Comunista por tercera vez,
despejando todos los obstáculos para con-
vertirse en el primer dictador vitalicio de
China desde la muerte de Mao.

Finalmente, en lo que va de este siglo, el
cambio climático se ha manifestado feroz-
mente. La frecuencia, intensidad, daños
materiales y el masivo sufrimiento huma-
no que han ocurrido en este siglo por el
cambio climático están alterando profun-
da y rápidamente nuestro planeta. No hay
una fecha simbólica de esto: las catástrofes
climáticas se han hecho normales.

@moisesnaim

EL OBSERVADOR GLOBAL / MOISÉS NAÍM

Años que definen épocas

El Papa pone a
prueba sus fuerzas
en el corazón
del África católica
Francisco visita el Congo y Sudán del Sur,
países marcados por la violencia

DANIEL VERDÚ, Roma

El siglo XXI trae grandes
cambios tecnológicos; también
guerras, la covid y desastres
por el cambio climático

El Pontífice
aborda un viaje
complicado por su
salud y la seguridad

Se reunirá
con víctimas
y desplazados
de los conflictos

El Papa oficiaba un acto en la Basílica de San Pablo el miércoles, en Roma. / ETTORE FERRARI (EFE)
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EL TEMA NOU9EL Dilluns, 30 de gener de 20232 El descens dels casaments

Estrella Dorca i Xevi Fernández es van casar per l’Església catòlica

“Va ser un dels millors 
dies de la nostra vida”

Vic/Rupit

L.S.

“Va passar massa de pressa, 
però va ser increïble.” Així 
defineixen el dia del seu 
casament Estrella Dorca 
(30), veïna de Rupit, i Xevi 
Fernández (29), de Vic. La 
parella es va casar el 18 de 
juny de 2022 a l’església de 
Sant Miquel de Rupit i Pruit. 
“Tenia claríssim que em 
volia casar a Rupit, perquè 
tota la meva família ho havia 
fet així”, explica la núvia, 
els pares de la qual tenen un 
restaurant en aquest muni-
cipi. Afirmen que la decisió 
de casar-se la tenien presa 
des de feia temps, perquè 
tots dos sabien que es volien 
casar. Dorca detalla que la 
petició de mà va ser molt 
casolana: “Era un dimecres 
normal i corrent, m’ho va 
demanar quan vaig arribar a 
casa, amb un ram de flors”. 
Fernández assegura que tenia 
l’anell guardat gairebé cinc 
mesos abans de demanar-li 
matrimoni, i es va llançar 
quan va “veure l’oportunitat”.

El matrimoni assegura 
que gairebé tots els seus 
amics i amigues també s’han 
anat casant. “Tots tenim 
edats similars, i els últims 
dos anys hi ha hagut tres 
casaments més a la colla. 
Els casats ja som majoria!”, 
apunta. Tot i això, la celebra-
ció catòlica no ha estat tan 

habitual. Ells van escollir 
l’Església, però totes les 
parelles amb qui tenen amis-
tat, “menys una”, s’han casat 
pel civil. Entre els motius 
pels quals van optar per un 
casament religiós abans 
que per un de civil hi ha el 
fet de voler continuar una 
tradició. “Creiem en Déu, 
però no som practicants. 
Ens vam casar per l’Església 

per la il·lusió dels pares”. La 
parella no va fer cap curset 
matrimonial previ: “Vam 
anar-hi un parell de dies per 
explicar al mossèn el que 
volíem i a portar la docu-
mentació, però res més”. De 
fet, asseguren que la ceri-
mònia per l’Església és una 
experiència que repetirien 
“cent per cent”. Una anèc-
dota que destaquen és el 
discurs del mossèn.

Han volgut recalcar que 
un casament “implica molts 
diners”. Detallen que el 
cost dependrà sempre de la 
dimensió que cadascú vulgui 
donar a la cerimònia, perquè 
el preu va pujant amb les 
petites coses. “Nosaltres vam 
tenir més de 120 convidats, 
però el fet de celebrar-ho al 
restaurant dels pares ens va 
ajudar a estalviar els costos 
del lloguer de l’espai”, asse-
nyalen. Tot i això, asseguren 
que per poder pagar el men-
jar, les fotografies, les flors 
o els vestits has de tenir 
diners estalviats. “Ja teníem 
estalvis, però des que li vaig 
demanar la mà fins que ens 

vam casar vam passar un 
parell d’anys estalviant”, 
declara Fernández. El viatge 
de nuvis és una despesa afe-
gida, però que ells van gau-
dir molt. “El millor que vam 
fer va ser marxar de viatge 
un parell de dies després 
de casar-nos”, expliquen. La 

parella va recórrer els Estats 
Units en cotxe i va acabar el 
viatge de 21 dies a Cancún. 
“Va ser bestial”, asseguren. 
Però el matrimoni també ha 
volgut parlar de la part fosca 
dels casaments: l’organitza-
ció de la cerimònia. En el seu 
cas, no van acudir a cap wed-

Estrella Dorca i Xevi Fernández al menjador de casa seva, amb imatges del seu casament al fons

Tenien presa la 
decisió, però ell 

va guardar l’anell 
gairebé cinc 

mesos

La gran majoria de casaments se 
celebraven el 1988 per l’Esglé-
sia catòlica. A Osona suposaven 
un 83,5% del total de matrimo-

nis, semblant al percentatge del 
Ripollès. L’any 2021 el 97% dels 
matrimonis van ser civils i el 3% 
restant, religiosos. 

El nombre de matrimonis 
catòlics cau prop d’un 
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Vic/Ripoll

Laura Serrat

L’any 1988, la gran majoria 
de casaments a Osona i el 
Ripollès, igual que a tot 
Catalunya, se celebraven per 
l’Església catòlica. A Osona 
la xifra era de 555 casaments 
catòlics d’un total de 665. 
Això suposa que un 83,5% 
dels casaments seguien el 
ritus catòlic. Al Ripollès el 
percentatge s’hi assemblava. 
El 1988 es van celebrar 104 
matrimonis per l’Església 
d’un total de 120. El 2021 
les xifres s’havien revertit. 
A Osona es van celebrar un 
total de 576 casaments, i 

tan sols 17 van ser catòlics. 
És a dir, el 2021 el 97% dels 
matrimonis van ser civils i 
el 3% restants, religiosos. Al 
Ripollès es dona el mateix 
fenomen: l’any 2021 hi va 
haver un total de 95 casa-
ments, i només quatre van 
ser catòlics. Els altres 91, que 
suposen un 95,7% del total, 
van ser civils. Aquest feno-
men s’emmarca en un declivi 
generalitzat dels matrimonis 
a Catalunya: en una genera-
ció s’ha passat d’uns 31.000 
casaments anuals (1988) a 
uns 24.000 (2021).

El doctor en Sociologia 
Jordi Collet destaca tres 
possibles variables que expli-

quen aquesta baixada conti-
nuada de matrimonis formals 
i el declivi dels matrimonis 
catòlics. A més, destaca 
l’ajornament de l’edat en què 
es casen les parelles, que ha 
augmentat 10 anys en una 
generació i continua a l’alça. 
Collet destaca en primer lloc 
la desvinculació de la soci-
etat i l’Església. “Fa 40 anys 
gairebé el cent per cent dels 
matrimonis eren catòlics. Ara 
el 90% són civils.” Antiga-
ment els casaments només es 
podien celebrar per l’Esglé-
sia, de manera que tothom 
ho feia d’aquesta manera. 
“En el moment en què això es 
desregula, a partir dels anys 

80, tot comença a equilibrar-
se d’una altra manera i la 
tradició religiosa de casar-se 
a través de la institució es 
va perdent”, detalla Collet. 
Un altre dels elements que 
destaca el sociòleg té a veure 
amb les pautes de constitu-

ció de les famílies. Avui dia 
les parelles es formen cada 
vegada més tard: la majoria 
no es decideixen a casar-se 
fins passada la trentena. A 
Osona la mitjana se situa 
entre els 30 i els 34 anys i al 
Ripollès, entre els 35 i els 

Els casaments civils passen d’un 16,5% el 1888 a un 97% l’any 2021
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L’Hospital de Viladecans i Càritas
aprofitaran el menjar sobrant
L’Hospital de Viladecans i l’entitat local Càritas Interparroquial han signat un acord per tal
d’aprofitar les racions d’àpats que l’hospital prepara per als pacients i que finalment poden
acabar sobrant.

 

La col·laboració entre aquestes entitats s’emmarca dins del projecte Pont alimentari, gestionat
per les fundacions Rezero i el Banc de Recursos, amb el qual col·laboren més de 60 entitats
socials de tot Catalunya per a un aprofitament amb triple impacte: social, econòmic i ambiental.

 

La iniciativa ha rebut el seu darrer impuls gràcies al Pacte de Viladecans pel Clima, l’espai de
col·laboració entre els agents locals per impulsar conjuntament accions davant l’emergència
climàtica, que aquest curs desplegarà un pla d’accions per reduir el malbaratament alimentari al
municipi.

 

L’empresa Mésss (Clece-Arcasa), gestora actual de la restauració del centre, també ha tingut un
paper facilitador per posar en funcionament el circuit de manera ràpida.

 

El servei segueix el protocol de funcionament per a la donació i recepció d’aliments establert pel
projecte Pont alimentari i se’n garanteixen les mesures de seguretat gràcies a les instal·lacions
de l’entitat i als armaris isotèrmics per transportar els aliments amb seguretat alimentària que ha
facilitat l’Ajuntament.

 

Així, des del 15 de desembre del 2022, Càritas Interparroquial de Viladecans es desplaça
setmanalment fins a la cuina de l’hospital per recollir de mans de l’empresa que gestiona la
restauració del centre els àpats sobrants, i després els distribueix entre les seves 76 famílies
usuàries.

 

En aquest mes de funcionament, s’han canalitzat ja 396 racions de menjar cuinat i les famílies
en fan una valoració molt positiva, amb valor econòmic i per a la salut. Els excedents de
l’Hospital de Viladecans se sumen, d’aquesta manera, als més de 900.000 kg d’aliments que
cada any recupera el projecte Pont Alimentari.

 

El Parlament va aprovar, l’any 2020, la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues
i el malbaratament alimentaris, que previsiblement entrarà en vigor aquest 2023 i exigirà a les

https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/hospital-viladecans-caritas-aprofitar-menjar-sobrant


empreses disposar d’un pla de prevenció del malbaratament alimentari, quantificar el
malbaratament que generen i establir acords per aprofitar els excedents prioritzant sempre el
consum humà.

 

Per la seva part, l’Ajuntament de Viladecans va encarregar, l’any 2021, al projecte Pont
Alimentari una diagnosi sobre el malbaratament alimentari que es produeix al municipi en la
distribució d’aliments al detall, el càtering i la restauració, en la qual van participar 81 comerços,
disset centres educatius, 63 bars i restaurants, un hotel, tres residències i l’hospital.

 

La diagnosi també va tractar sobre la capacitat que tenen les entitats socials que treballen la
distribució d’aliments a la ciutat per redistribuir els excedents generats en aquests sectors.
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Acaba la restauració de les pintures murals
gòtiques de Santa Maria de Peralta |
Catalunya Religió
Arquebisbat de Tarragona Les cinc pintures murals gòtiques procedents de l’antiga església de
Santa Maria de Peralta han passat per un procés de restauració i consolidació que han dut a
terme els restauradors Emma Zahonero i Jesús Mendiola al seu taller MV Arte de Guadalajara.
Ara les pintures es poden visitar al Museu Bíblic Tarraconense de manera gratuïta fins el 5 de
febrer.

Aquestes obres pictòriques del segle XIV havien estat extretes de l’església l’any 1948, quan el
temple ja havia quedat abandonat. En aquell moment es van integrar en un suport de fusta que,
amb el pas dels anys, s’ha deteriorat. Així, durant el procés de restauració s’han substituït
aquests marcs de fusta per un suport inert i sense moviments elaborat a partir d’un panell
sandvitx de niu d’abella d’alumini recobert amb un plafó de fibra de vidre i resina.

Per altra banda, s’ha procedit també a la neteja de la pintura, que tenia aplicada una pàtina
artificial per amagar les pèrdues de color. Així, s’han reintegrat les llacunes que han quedat al
descobert fent-les menys evidents per assolir un mateix nivell de lectura a les peces.

Andreu Muñoz, director del Museu Diocesà de Tarragona i del Museu Bíblic Tarraconense, ha
destacat que la restauració ha estat possible gràcies al mecenatge de Chon Gómez-Monche,
una persona amb molta sensibilitat per a l’art sacre i que ha fet l’aportació per cobrir els 15.000
euros que ha suposat aquesta restauració necessària.

Les pintures de Peralta al Museu Diocesà

Aquestes pintures pertanyen a l’estil del segon gòtic lineal, una forma de pintar característica pel
traçat dels contorns de les figures que, posteriorment, s’omplien de color. En aquest sentit,
esdevenen la porta d’entrada de la pintura gòtica lineal al nostre territori i, per tant, la primera
fase de la pintura gòtica catalana. Les obres de Peralta representen diversos episodis bíblics de
l’Antic i del Nou Testament: Adam i Eva, l’Arbre de la Vida, un pantocràtor, dos episodis de la
crucifixió de Jesucrist i, finalment, una representació de sant Cristòfol.

Durant els dies vinents i fins al diumenge dia 5 de febrer, les pintures de Santa Maria de Peralta
es podran visitar, de manera gratuïta, al Museu Bíblic Tarraconense. A partir d’aleshores,
passaran provisionalment a l’espai de reserves del Museu Diocesà de Tarragona.

L’objectiu final serà traslladar-les a l’espai de la pinacoteca gòtica del Museu, instal·lada a la
capella del Corpus Christi. Abans, però, durant aquests propers mesos s’executarà una nova
fase del projecte museogràfic per la qual es redefinirà aquest espai del Museu dotant-lo d’una
reordenació seguint les diferents fases de l’evolució de la pintura gòtica catalana i, per altra
banda, s’eliminaran elements que dificulten la vista de la capella reduint la volumetria dels
suports de les pintures i instal·lant un sistema d’il·luminació més adequat.

Aquest projecte de reintegració de l’espai museístic de la pinacoteca gòtica compta amb el
suport econòmic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que el

https://www.catalunyareligio.cat/ca/acaba-restauracio-pintures-murals-gotiques-santa
https://www.arquebisbattarragona.cat/2023/01/27/es-restauren-les-pintures-murals-gotiques-de-peralta-del-segle-xiv/


subvencionarà amb prop de 50.000 euros. Per altra banda, el Museu Diocesà de Tarragona
assumirà els 11.000 euros restants per a fer possible aquesta fase.

Un cop executada aquesta actuació, s’encararà la quarta fase per completar el discurs diacrònic
del patrimoni de l’art sacre de l’arquebisbat de Tarragona. Aquesta serà la museïtzació de l’aula
capitular i les estances prèvies, on es podran visitar les obres del renaixement fins a l’art dels
nostres dies, obra que està previst realitzar l’any vinent.

Tots aquests passos, ha explicat Andreu Muñoz, són "respostes provisionals mentre avancem
cap al projecte de futur de trasllat del Museu Diocesà de Tarragona a l’edifici de la Casa dels
Canonges". Muñoz ha detallat que el projecte està fet i cal "la implicació de les institucions per
assolir el finançament necessari per a poder-lo executar".
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Religió

L
a llum és una de les 
imatges fonamentals de 
l’evangeli, les quals ens 
indiquen un principi 

ètic: tot acte té unes conseqüèn-
cies, i hem de ser-ne conscients! 
Hem de ser llum del món, com 
recordarem en la festa de la 
Candelera, que celebrarem el 
proper 2 de febrer. En la vida res 
no és neutre. Tot té el seu valor i 
la seva empremta: en nosaltres i 
en altres, en la proximitat de la 
nostra vida, i en la llunyania dels 
racons més recòndits del món. 
Tot està interconnectat en 
aquesta humanitat. Aquesta és 
l’experiència profunda de la ve-
ritat de Déu i de la comprensió 
de nosaltres mateixos. Hem de 
voler ser humils per entendre’ns 
a nosaltres mateixos i a Déu! Els 
nostres actes i paraules dema-
nen un sentit de responsabilitat 
del que fem i per què ho fem. 

Per això cal que escoltem la 
seva Paraula en nosaltres –per 
ser veritablement llum–, la seva 
veu i el seu Esperit que ens con-
dueixen sempre a les bones ac-
cions. Això no és fàcil, i ens cal 
sovint fer silenci, dins i fora de 
nosaltres. Com ens diu el papa 
Francesc, «sense la pràctica del 
silenci el nostre parlar es posa 
malalt. En lloc de deixar brillar 
la veritat, es pot convertir en una 
arma perillosa. De fet les nostres 
paraules es poden convertir en 
adulació, vanaglòria, mentida, 
malediccions, calúmnies. És un 
fet comprovat per l’experiència 
que, com ens recorda el Llibre 
de la Saviesa, «en mata més la 
llengua que l’espasa (Sv. 28,18)». 
Vigilem les nostres paraules! 

Com a cristians hem de confi-
ar en el projecte de Déu en ca-
dascun de nosaltres. Mirar la re-
alitat i la vida des de la perspec-
tiva de Déu, des de les «perifèri-
es», d’allò que el món no vol, del 
que fa «nosa», del que no comp-
ta, del que altres descarten. Per-
què el que realment val no crida 
l’atenció, sinó que cal que sigui 
descobert i valorat en la seva 
justa mesura. 

Déu parteix sempre des de la 
proximitat, de la compassió i de 
la tendresa. Aquests tres són els 
eixos des dels quals cal entendre 
i valorar la vida de les persones. 
Una vida que sempre és relacio-
nal, és a dir, en relació amb els 
altres.  [...] (extret del Full Parro-
quial). 

LLUM PER  
AL MÓN

Editorial del  
Full Parroquial del  

Bisbat de Girona

n El Bisbat de Girona va celebrar 
dimarts, tal com és habitual, la 
festivitat de Sant Francesc de Sa-
les, patró de periodistes i escrip-
tors. La parròquia del Mercadal 
de Girona va acollir una missa a 
càrrec de mossèn Carles Sánchez, 
que precisament durant molts 
anys va treballar com a periodis-

ta, tant a la ràdio com al departa-
ment de comunicació del Bisbat. 
Després de la celebració, tots els 
professionals van compartir un 
esmorzar.  

Durant la seva homilia, Sán-
chez va posar de manifest els 
punts que tenen en comú sacer-
dots i periodistes: tots s’hi dedi-
quen amb vocació, malgrat que 
no rebin una gran remuneració. 
En aquest sentit, es va referir a la 
missió dels periodistes, tot recor-
dant que han de posar-se al ser-
vei de la veritat per tal de poder 
exercir la seva professió amb ho-
nestedat. «Els periodistes han de 

ser creïbles, honestos i cohe-
rents», va indicar, tot constatant 
que tenen «una gran responsabi-
litat». 

Sánchez també va recordar el 

bisbe Francesc Pardo, traspassat 
el 31 de març de 2022, i que l’any 
passat encara va poder presidir la 
celebració, en el que va ser un 
dels seus últims actes públics.  

Els periodistes celebren 
Sant Francesc de  Sales

L.F.G. GIRONA 

u El Bisbat va oferir una 
missa presidida per Carles 
Sánchez i posteriorment hi 
va haver un esmorzar 

La celebració de la missa, al Mercadal. ÀNGEL ALMAZAN/BISBAT DE GIRONA

n L’Ajuntament de Lloret de Mar 
va presentar dijous el seu Calen-
dari Interreligiós, que té com a 
objectiu que tots els veïns i veïnes 
de la localitat coneguin la diver-
sitat i pluralitat religiosa que exis-
teix al municipi. Aquest any, l’acte 
s’ha inclòs dins del calendari de 
propostes de la Capital de la Cul-
tura Catalana, que durant en-
guany ostenta la localitat selvata-
na.   

El calendari és una iniciativa 
de la Taula de Diàleg Interreligi-
ós de Lloret, en la qual participen 
representants de la parròquia de 
Lloret, l’Església Evangèlica Pen-
tecostal de Filadèlfia, l’Associació 
Cultural de la Índia de Lloret de 
Mar,  la Comunitat islàmica Mes-
jid Abubacar, la Comunitat islà-
mica Essouna, la Comunitat Is-
làmica Jóvenes de Lloret de Mar,  
l’Associació religiosa Shiri Guru 
Nanak Dev Ji Singh Sabha i l’Es-

glésia Ortodoxa russa. Aquesta 
Taula la dinamitza el Pla Local 
de Ciutadania de l’Ajuntament, 
gestionat per la Fundació Ser.gi, 
i que forma part dels projectes 
de Serveis Socials Especialitzats 
de la Secció de Benestar i Famí-
lia.   

Tal com recorda l’Ajuntament 
de Lloret, les tradicions religio-
ses es regeixen per un calendari 
propi de festes, i en el cas del mu-
nicipi el calendari recull les prin-
cipals festivitats de totes les tra-
dicions que tenen presència al 
municipi: l’església catòlica, 
l’evangèlica i l’ortodoxa, l’hindu-
isme, l’islam, el sikhisme i el ju-
daisme.  

La regidora de Benestar i Fa-
mília, Arantxa Jiménez, ha expli-
cat que aquest recull, que es és 
la vuitè any que es presenta, 
«neix de l’interès de les persones 
participants a la Taula de Diàleg 
per saber les festivitats de les al-
tres tradicions, i d’aquesta ma-
nera reconèixer l’altre, felicitant-
los en les principals celebraci-
ons al llarg de l’any». Aquest co-
neixement es vol fer efectiu a la 
resta de la població, també. 

«Intercanvi d’experiències» 
L'acte va comptar amb la ben-
vinguda de la pròpia Jimenez, i 
amb la intervenció del director 
de la Direcció General d’Afers 
Religiosos, Carles Armengol.  

Tot seguit es va llegir un poe-
ma en diferents idiomes de les 
confessions religioses que con-
viuen a Lloret i, finalment, els as-
sistents van poder gaudir d’una 
actuació musical i de dansa. Va 
tancar l’acte l’alcalde de Lloret, 
Jaume Dulsat, que va remarcar 
que amb aquestes iniciatives 
«fem més ampli el coneixement 
de la diversitats de religions que 
conviuen al municipi i fomen-
tem l’intercanvi d’experiències i 
la bona convivència entre les 
persones».   

u Hi participen totes les tradicions que tenen presència a la vila: 
catòlics, evangèlics, ortodoxos, hindús, musulmans, sikhs i jueus

Un calendari recull  
la diversitat religiosa que 
hi ha a Lloret de Mar

L.F.G. LLORET DE MAR

Els membres de les diferents confessions i els representants polítics, a la presentació. AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

L’objectiu és donar a 
conèixer les principals 
festivitats de cadascuna 
de les confessions 
religioses que conviuen 
a la localitat 
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Conflicte d’interessos
TRIBUNA

Segons dades de la Comissió Europea de 
l’any 2016, al voltant de 200.000 empreses 
van fer fallida aquell any, i van provocar prop 
d’1,7 milions de persones sense feina. Sembla 
evident que, el que això suposa, ens col·loca 
en un model molt complicat que, a més, s’ha 
anat agreujant, posteriorment, amb la ma-
teixa pandèmia sanitària i la confrontació 
bèl·lica; per tant, el panorama al respecte ens 
posiciona en un model econòmic realment 
complicat i difícil de sobreviure, amb el que 
això comporta respecte de disposar de fi-
nançament públic, sanejat via pressupostos, 
i obrir una precarietat laboral fins a límits 
insospitats. Si ens centrem a casa nostra, la 
cosa va per la mateixa línia, lògicament, si bé 
agreujada per una situació consolidada, on 
l’atur es manté en cotes molt altes els darrers 
anys.

L’evidència del que parlo, que surt poc als 
«grans titulars dels mitjans de comunicació», 
és un fet objectiu que suposa greus conse-
qüències, de present i futur, i ens col·loca 
en un conflicte d’interessos contraposats, 
perquè es produeix, de manera directa, una 
pèrdua de confiança per part dels creditors, 
i es consolida una economia submergida que 
es comença a estendre, més real del que pu-
guem sospitar.

Es poden fer maquillatges conceptuals, 
però el que és evident és que estem instal·lats 
en una «realitat insostenible» que es busca 
maquillar en funció de missatges, on es parla 
de «menys atur tècnic» i «més feina real» que 
sabem que no són compatibles en la pròpia 
evidencia quotidiana.

Conseqüència de tot el que esmento és 
l’endeutament públic, desbocat i imparable, 
el que no sabem és fins quan serà assumi-
ble mantenir-lo, amb el que això suposa de 
compliment de compromisos de pagaments 
«constitucionals» prioritaris, per una banda, 
i la mateixa congelació de l’endeutament, 
mirat amb una crisi empresarial de la qual ja 
es comencen a veure els primers indicadors, 
com és la baixa d’autònoms, referència em-
blemàtica de la nostra economia en els úl-
tims 40 anys.

A efectes pràctics, en les darreres setma-
nes, s’ha posat de manifest l’increment de 
concursos de creditors, que han arribat a més 
de 7.000, el que suposa el màxim en 10 anys, 
que hauria de fer reflexionar a tothom sobre 
el que ens ve a sobre; malgrat que el fàcil és 
«parlar i parlar», pensant que tot es recon-
duirà i que no quedarà ningú desprotegit per 
uns sistemes públics «suposadament intoca-
bles en la seva funció social».

Tot el que esmento, que no és agradable de 
parlar i millor seria comentar els èxits econò-
mics de país i el creixement irreal, ens trans-
porta a un marc on els conflictes d’interessos, 
que abans esmentava, se centraran, al més alt 
nivell, en la definició de futur del concepte 
d’Europa, i si volem una Comunitat de ciu-
tadans o bé un continent dels Estats, la bu-
rocràcia, els interessos econòmics dels grans 
grups empresarials, etc.; crec que aquest és 

el tema a discutir de manera urgent, si no 
volem veure’ns sobrepassats en el moment, 
més proper del que puguem sospitar, on des 
dels governs no es podrà fer front a uns com-
promisos socials que no tindran els mitjans 
dineraris per mantenir-se.

Ja sé que si no es baixa a la pràctica pun-
tual, tot el que dic es pot veure llunyà, mal-
auradament, és més proper del que puguem 
sospitar i, novament, comportarà enfronta-
ments, sense resposta possible, com és el cas 
d’altres països, on la misèria consolidada no 
té solució, mani qui mani, i els compromisos 
que s’hagin assolit en unes campanyes elec-
torals, que d’entrada es fan sobre propostes 
impossibles.

Estem davant d’un problema que reque-
reix solucions polièdriques a molts nivells, 
havent de decidir moltes variables, compli-
cades i, de vegades amb costos electorals, alts 
pels governs de torn, per no fer el que toca 
avui, que ens emmirallarà amb altres països 
que veuen assentada la seva pobresa com un 
fet impossible de superar.

Acabo. Els conflictes d’interessos sempre 
han format part de la col·lectivitat ciutada-
na, que ha sabut, o no, superar els mateixos 
en funció d’actuacions d’entesa, enfronta-
ments, o imposició autocràtica; no estaria 
de més meditar el que comento, si realment 
encara som a temps de reordenar unes evi-
dències, cada cop més dramàtiques, on seran 
els de sempre els primers sacrificats.

Estan bé els discursos, però crec que ja toca 
passar «dels dits als fets», encara que això su-
posi donar respostes complicades, difícils i 
amb costos de tota mena; no fer-ho ens po-
sicionarà en un marc de gregaris on seran 
altres els que decidiran per nosaltres.

LLUÍS BADIA
Advocat

Cimera

TRIBUNA

Avui us endureu un parell de petites sorpre-
ses d’aquelles que ens dona la vida i els dicci-
onaris encara més. Però anirem a pams. 

Cim és un mot d’ús poc freqüent fora de 
l’àmbit de l’excursionisme i el muntanyisme, 
on, en canvi, com és natural, sona sovint. 
Tanmateix, es va popularitzar l’any 1982 ar-
ran de l’èxit de la segona expedició catalana 
a l’Everest, la de la famosa exclamació «Hem 
fet el cim!». En realitat, cal dir que continua 
essent de presència escadussera en l’àmbit 
general, on solament perviu precisament en 
aquesta expressió, que sí que s’ha esquitllat al 
llenguatge quotidià, fins i tot de vegades en 
clau irònica («Amb aquest arròs a la cassola 
es pot dir que has fet el cim de la teva carre-

ra de cuiner»). Això sí, hi ha una subespècie 
de catalans que sí que la fan anar sovint. A 
la zona de la Selva i la rodalia és ben viva la 
locució al cim de en el significat de damunt 
de: «Deixa la cassola al cim de la taula» és una 
frase quotidiana a Breda o Sant Celoni, per 
exemple, que als altres ens fa gràcia. 

I ara ve la primera sorpreseta. Cim és de-
rivat d’una paraula encara més infreqüent, 
cima. Un fenomen una mica insòlit, això que 
el derivat sigui més curt que la matriu, però 
l’etimologia ens ho explica bé: cima ve del 
llatí cyma, «brot o tija tendra de la col i al-
tres plantes», i aquesta del grec kyma, «brot 
tendre; ona, ondulació». Més endavant va 
prendre el sentit de «capdamunt dels arbres» 
i posteriorment el de «punt culminant» en 
general; el masculí cim, més tardà, s’extragué 
de cima per derivació morfològica i segura-
ment també per influx de sinònims com som 
i cap. D’aquí que existeixi per exemple el verb 
encimar, «netejar o esporgar els arbres pel 

cim» (però, en canvi no, alerta, el substantiu 
encimera per referir-se al pla de marbre de la 
cuina, que és castellanisme).

La segona curiositat és que el sentit mo-
dern de cimera (el tradicional no hi té ben res 
a veure: «guarniment que s’acobla al casc o 
a la corona, consistent en figures o objectes 
vistotsos». Com no costa gaire de deduir, rep 
aquest nom justament per la posició que ocu-
pa, a dalt de tot), la segona curiositat, deia, és 
molt més recent. En el significat de «reunió o 
trobada d’alt nivell» no té gaires anys, és tot 
just del segle XX, i és per això que en alguns 
diccionaris el recullen com a secundari. Que 
tant de bo fos el que apliquéssim a cimeres 
com la que ens hem hagut d’empassar vul-
gues no vulgues aquests dies recents: secun-
dària, o terciària, o fins i tot residual, vestigi 
d’una època (si mai arriba) en què no ens 
deixarem trepitjar més per l’arrogància de les 
suposades potències. ducilicae eossit dole-
nim harchitaquis

PAU VIDAL 

CARTES

Llibre inacabat

Es compara la vida amb un llibre inacabat. 
Una cosa molt poètica, al mateix temps que 
real. La nostra vida fins a aquest mateix mo-
ment és només el que està escrit. Ara que 
iniciem un nou any val la pena aprofitar la il-
lusió i la bona voluntat que acostuma a tenir. 
Per a escriure un nou capítol. És igual com 
ens ha anat fins ara. Sobretot, si hem passat 
calamitats o dificultats. El llibre (la vida) s’ha 
escrit fins aquí. És el moment de fer-li un gir 

al guió i canviar el rumb si el que tènies no 
era del teu grat. Inicia un camí d’aventures, o 
de calma. Ets tu el que decideix el nou camí. 
Aprendràs noves coses i tindràs noves ex-
periències. Tu ets el protagonista i tu tries el 
camí. Converteix el camí en un gaudi, viu les 
caigudes que puguis tenir com a simples re-
cordatoris que estàs en un nou lloc i que vius 
a partir d’ara més feliç. Anima’t a realitzar 
noves activitats, escriure, apuntar-te a grups 
de lectura, de jocs com els escacs, o qualse-

vol altra cosa que t’envolti de gent. Diuen que 
socialitzar, és a dir envoltar-se d’activitats 
amb gent ens fa més feliç. Tria aquest nou 
camí i gaudeix de tot un nou any i una nova 
vida que tens al davant per a donar-li emoció 
a aquest llibre del qual parlàvem a l’inici que 
és la teva vida. Us animo a buscar la lletra de 
la cantant Rosana Arbelo de la cançó «ser 
feliç és gratis».

Juan Juncosa

+ CONFIDENCIAL

Vi a les galtes i calçot a la llengua

El 37è Concurs de Menjar Calçots de la Gran Festa de la Calçotada 
de Valls va ser un dels grans esdeveniments del cap de setmana 
al Camp de Tarragona. La jornada va deixar imatges icòniques, 
com la d’un home menjant calçots amb la cara i el pitet plens de 
gotes de vi. Ningú va dir que beure amb porró fos senzill. 

L’Arquebisbat de Tarragona hauria posat límits a la llibertat d’ex-
pressió o artística de les activitats que, en el futur, pugui albergar 
el centre catòlic de Reus. Ho ha fet en la contraproposta presen-
tada a l’Ajuntament de Reus per a la cessió de l’equipament. En 
concret, el que demanaria seria «vetllar perquè qualsevol acte 
que es promocioni en aquests espais sigui respectuós amb el lloc 
i no sigui ofensiu amb la doctrina de l’Església catòlica». Acceptar 
aquesta condició suposaria la revisió prèvia de tota l’activitat que 
s’hi vulgui desenvolupar al seu interior i establir-ne un òrgan 
censor que, tenint en compte que és l’Església la que estableix els 
límits de la possible ofensa, hauria d’estar compost per mem-
bres d’aquesta. La condició imposada per l’Arquebisbat és del 
tot inacceptable, tenint en compte que són les administracions 
públiques –laiques– les que invertirien més de 2,5 milions d’euros 
per incorporar l’equipament com a tercer teatre municipal i que 
posar límits a la llibertat d’expressió suposa la vulneració de drets 
fonamentals. Posar límits a la llibertat artística, d’altra banda, és 
atemptar directament amb el concepte d’art, el qual, per definició 
està estretament lligat a la llibertat d’expressió, i aquest és un 
debat del passat.

La proposta de l’Església per 
a la cessió del Centre Catolic 
de Reus 

EDITORIAL
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Tàrrega celebra els seus 
tradicionals Tres Tombs 
amb èxit de públic
Aquesta edició ha recuperat la 
participació d’escoles de la ciutat
Tàrrega
REDACCIÓ

Tàrrega va tornar a celebrar en-

guany els seus tradicionals Tres 

Tombs. La ciutadania targarina no 

va faltar a la cita d’ahir a la plaça 

del Carme per gaudir de la des-

filada de tractors, carros, carros-

ses, muntures i exponents de la 
cultura popular targarina i forana. 

Una gran quantitat de persones 
de totes les edats, entre les quals 
destacava el públic familiar, van 
acompanyar el seguici al llarg de 

tot el recorregut, que va arren-

car des de l’Espai Fassina amb la 

benedicció d’animals, tractors i 
carrosses. Enguany a la desfilada 
van participar escoles de la ciutat.

En aquesta ocasió, la comitiva 
estava formada per tres tractors, 
cinc carretes guarnides amb mo-

tius agrícoles i reivindicatius rela-

cionats amb l’actualitat local, dos 
carruatges i set cavalls i ponis, 
precedits d’elements del folklore 

local com són Lo Tossino i la Ve-

rreta i els gegants i capgrossos 

de La Fal·lera Gegantera, i també 
provinents d’altres indrets de Ca-

talunya, com Lo Marrà de Tremp 
(que hi va participar per segon 
any consecutiu) i l’Ovella de Cas-

tellví, que van desfilar al ritme 
de la música de La Follia Brass 

Band. Josep Castelló, pagès del 
poble d’Altet, va estar el pendo-

nista d’aquesta edició de la festa 

més antiga de la capital de l’Ur-
gell. L’alcaldessa de Tàrrega, Alba 
Pijuan Vallverdú, va destacar l’èxit 
de la celebració.

FOTO: Aj.Tàrrega / Un moment de la desfilada d’ahir a la Plaça del Carme de Tàrrega
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Els Bombers de la Generalitat 

van apagar dissabte a la nit un 

incendi que es va originar en la 

cuina d’un pis situat en el nú-

mero 173 del Passeig de Ronda 

i en la qual va cremar una paella 

i el foc va afectar la campana ex-

tractora. Aquest no va ser l’únic 

incendi extingit en les darreres 
hores a la demarcació. En un lo-

cal situat en el número 3 d’Hos-

tal de la Bordeta i pertanyent a 

la parròquia es va produir un al-

tre incendi en el quadre elèctric 
de l’aire condicionat. Per sort, 
només es van haver de lamen-

tar petits danys materials. Final-
ment, els efectius del cos també 
va apagar ahir a la tarda sengles 

incendis de xemeneia. El primer 
d’aquests va tenir lloc a les 18.26 

hores en una casa de Montoliu 
de Segarra i el segon, a les 19.23 
hores, a la Pobla de Segur.

Extingeixen focs en habitatges 
i locals de Lleida, Montoliu 
de Segarra i la Pobla de Segur

La parròquia de Santa Teresa 

Jornet del barri de Cappont de 

Lleida va celebrar ahir al migdia 

una eucaristia per commemorar 
el 150 aniversari de la Fundació 

de la Congregació de Germane-

tes dels Ancians Desemparats, 
(27 de gener de 1873) de mans 
de la seva titular i filla d’Aitona. 
Alhora, es va commemorar tam-

bé el 49 aniversari de la seva ca-

nonització pel Papa Pau VI, el 27 
de gener de 1974. 

La celebració religiosa va es-

tar presidida per monsenyor 

Víctor  Martinez i va estar so-

leminitzada per la Coral Units 

pel Cant. Així mateix, cal des-

tacar que la celebració, amb 
molt component emocional, va 
comptar amb l’assistència de 
nombrosos feligresos.

Les Germanetes dels 
Ancians Desemparats 
celebren el 150 aniversari

FOTO: J. C / La cerimònia es va fer a l’església de Santa Teresa Jornet

Un contenidor 

queda calcinat al 

carrer Indústria de 

les Borges Blanques

Un contenidor situat en el ca-

rrer Indústria de les Borges 

Blanques va quedar totalment 

calcinat dissabte a la nit per un 

incendi que es va originar en el 

seu interior. En aquest sentit, 
els serveis d’emergències van 
ser alertats del foc a les 21.00 

hores i ràpidament fins al lloc 
es van desplaçar els efectius 
del cos de Bombers de la Gene-

ralitat per apagar-ho.

El nos�e civisme

mill�a Lleida!
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AMADO FORROLLA

R. GASQUE/P. PÉREZ
❘ LLEIDA ❘ Una trentena d’alumnes 
de tercer de l’ESO de l’institut 
Manuel de Montsuar de Llei-
da van participar ahir en una 
edició especial de l’Itinerari de 

Memòria, que organitza l’àrea 
de Memòria Democràtica de la 
Paeria, dedicat a les Stolpers-
teine (les rajoles que identifi-
quen les cases on vivien els llei-
datans víctimes del nazisme). 
Aquesta activitat, guiada per 
Josep Serra, es va dur a terme 
en el marc del programa del 
Dia Internacional en Memòria 
de les Víctimes de l’Holocaust, 
que commemora el 78 aniver-
sari de l’alliberament del camp 
de concentració i extermini nazi 
d’Auschwitz-Birkenau.

“Al temari de tercer de l’ESO 
encara no es treballa la Guerra 

Mundial ni la memòria històri-
ca, per la qual cosa els alumnes 
han quedat molt sorpresos amb 
el que els ha explicat el guia. 
Les tràgiques històries dels 
409 espanyols exterminats a 
Mauthausen en el comboi dels 

927, o conèixer el programa 
d’eutanàsia Aktion T-4 amb el 
qual Hitler pretenia eliminar 
les persones amb discapacitat, 
són temes encara desconeguts 
per a ells”, va explicar a SEGRE 

Ruta escolar per la memòria històrica
Alumnes de l’institut Manuel de Montsuar van recórrer els carrers de Lleida per conèixer la història 
de les Stolpersteine || La Paeria commemora demà el Dia de les Víctimes de l’Holocaust

INICIATIVES DIA MUNDIAL

Els alumnes de l’institut Manuel de Montsuar de Lleida van participar en l’‘Itinerari de Memòria’.

INSTITUT MANUEL DE MONTSUAR

Magda Martínez, professora de 
Ciències Socials de l’institut Ma-
nuel de Montsuar.

L’activitat va començar al car-
rer Alcalde Costa i els alumnes 
van visitar vuit de les vint-i-una 
Stolpersteine que hi ha a Lleida, 
de les 44 previstes. Per comple-
tar la informació proporciona-
da per Serra, els estudiants van 
utilitzar l’aplicació Itineraris de 

Memòria de la Paeria.
“La veritat és que ha estat 

una activitat molt productiva 
per als nostres alumnes, ja que 
els ha servit per començar a 
reflexionar sobre uns fets que, 
malgrat que els sonaven, no 
eren conscients del seu signi-
ficat. Crec que en el futur tots 
els centres educatius de Lleida 
haurien de participar en una ac-
tivitat com aquesta”, va apuntar 
Martínez després de finalitzar 
el recorregut.

D’altra banda, l’institut La 

Mitjana de Lleida va participar 
ahir en l’acte institucional del 
Parlament de Catalunya. Les 
alumnes Aminata Susoho i Li-
dia Pacheco van ser les encar-
regades de llegir un discurs en 
homenatge al poble gitano.

Demà, l’ajuntament de Lleida 
durà a terme un acte de comme-
moració a les 12.00 hores da-
vant de l’escultura FITA d’Àngel 
Eroles, que està situada al carrer 
Jaume II.

NOVES RAJOLES

A Lleida hi ha col·locades  
21 Stolpersteine de les  
44 previstes i aviat se’n 
col·locaran 10 més

z Donar visibilitat a les vícti-
mes gitanes de l’Holocaust és 
l’objectiu del tècnic de la Fe-
deració d’Associacions Gita-
nes de Catalunya, Jordi Pera-
les, que ahir va impartir una 
conferència a la sala Jaume 
Magre de Lleida. Va explicar 
el sofriment del poble gitano 
durant l’Holocaust i la post-
guerra. “És molt important 
la visibilització de totes les 
víctimes perquè la gent quan 
pensa en l’Holocaust només 
recorda la comunitat jueva.” 
“Però durant 60 anys al poble 
gitano no se li va reconèixer 
la condició de víctima”, va 
concloure.

El monument de Setmana Santa  
de Bossòst, més a prop de la restauració

RELIGIÓ PATRIMONI

❘ BOSSÒST ❘ El Centre de Restaura-
ció de Béns Mobles de Catalu-
nya ha finalitzat la segona fase 
de restauració de diverses pin-
tures sobre tela del monument 
de Dijous Sant de l’església de 
la Mare de Déu de la Purificació 
de Bossòst. En aquesta segona 
fase s’han restaurat les dos te-
les, de gran format (150 x 265 
cm), que constitueixen el fons 
del monument, i que represen-
ten sobre un fons de color blau 
l’arribada de l’Esperit Sant en 

forma de colom entre dos àngels 
que porten els instruments de la 
Passió de Crist. Uns cortinatges 
emmarquen la representació. 
Està previst que aquestes pin-
tures restaurades tornin a la 
Val d’Aran al febrer. Es tracta 
d’un monument del segle XVII, 
compost per 12 escenes pinta-
des en teles de lli sobre bastidors 
de fusta, que narren la passió i 
resurrecció de Crist. Malgrat 
que a Aran es conserven altres 
monuments de Setmana San-

ta d’aquesta mateixa època, el 
monument de Bossòst és l’únic 
que es continua muntant cada 
any al presbiteri de l’església du-
rant Dijous i Divendres Sant, 
formant part de les celebracions 
i tradicions de Setmana Santa.

Aquesta actuació, que ha 
estat impulsada pel Conselh 
Generau d’Aran, ha tingut un 
cost total de 9.568,68 euros i 
ha comptat amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya i la 
diputació de Lleida.Imatge del monument restaurat.

CONSELH GENERAU D’ARAN

Jordi Perales Giménez
TÈCNIC DE LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS GITANES  
DE CATALUNYA

«Durant 60 anys 
als gitanos no  
se’ls va reconèixer 
com a víctimes»
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Joves del bisbat faran el Camí de Sant Jaume

La Bordeta planta arbres al seu Bosquet

Trenta-sis joves del bisbat de Lleida que faran el Camí de Sant Jaume es van reunir divendres per 
preparar-se per a aquesta experiència i van rebre la visita del bisbe Salvador, que els va encoratjar a 
aprofitar la caminada i tot el procés previ per estar més a prop de Jesús.

L’Assemblea de la Bordeta de Lleida va estar molt ocupada aquest dissabte treballant al Bosquet del 
carrer Palauet. Es va canviar de lloc el pi de la Paquita i es va plantar una sèrie d’abres nous: l’avet de la 
Glòria i el Leo; l’arbre de l’amor i la mèlia que van dur el Joel i família; els nous xops on l’Ajuntament 
n’ha tallat un parell de vells, i finalment es van plantar les tres primeres alzinetes del seu propi planter.

150 anys de la 
fundació de les 
Germanetes 
dels Ancians 
Desemparats
Aquest divendres es va 
celebrar el 150è aniversari de 
la fundació de les Germanetes 
dels Ancians Desemparats. 
L’acte va comptar amb una 
missa a Aitona, que va estar 
presidida pel bisbe Salvador.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 

su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat

Moltes felicitats, Núria!

El Palau d’Anglesola participa
en SomAquí!, la guia per a 
prevenir la violència masclista

La fotògrafa lleidatana Núria M. Torrebella, una dona de l’Horta 
molt coneguda a la ciutat, està de celebració amb motiu del seu 
aniversari, doncs avui en fa 70! Moltes felicitats, Núria.

Aquest dijous passat es van 
presentar al Palau Macaya 
de Barcelona els resultats 
de ‘SomAquí!’, un projecte 
de recerca de l’Observatori 
Social de la Fundació la Caixa, 
dirigit per la Universitat de 
Girona, i que ha comptat amb 
la participació de diferents 
municipis de Catalunya, 
com el Palau d’Anglesola. 
Especialistes i infants han 
elaborat conjuntament un 
model d’actuació a partir 

d’enquestes a professorat i 
alumnat d’escoles i instituts, 
útil per als centres educatius a 
l’hora de contribuir a eradicar 
la violència masclista que 
infants i joves viuen a les 
seves llars. Aquest projecte 
ha tingut els adolescents com 
a protagonistes, ha partit de 
la seva veu i la seva mirada. 
També ha comptat amb tot 
el territori, també un raconet 
de Ponent com el Palau 
d’Anglesola.
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La XXIV edició del Simposi IQS aborda la
secularització de la societat postcristiana |
Catalunya Religió
IQS | 'Sentit i transcendència en el segle XXI. Els reptes d'una societat postcristiana' ha estat el
títol de la 24a edició del Simposi de l'Institut Químic de Sarrià (IQS). En aquesta edició,
celebrada l'11 de gener, la cultura humanística i l'ètica del centre universitari es conjumina amb
la seva important tradició científica i empresarial.

Organitzat per la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià, el simposi acull anualment persones
expertes de tota classe d'àmbits humanístics, que són convidats per a parlar dels reptes de la
nostra societat, i de com han de ser afrontats amb responsabilitat i humanitat.

La present edició ha girat al voltant de la qüestió de la secularització. La sociòloga de la
Universitat de Barcelona Mar Griera ha elaborat una anàlisi de la realitat de la secularització i
de les religions a la societat catalana. "En aquest sentit, Catalunya continua sent una de les
regions més secularitzades d'Europa; no per això, es pot dir que la religió vagi a desaparèixer",
ha puntualitzat Griera.

La sociòloga de la Universitat de Barcelona ha afirmat que les teories de la secularització, que
preveien que la religió desaparegués amb l'avanç de la cultura moderna, s'han revelat falses.
Griera ha parlat sobre la situació de la religió en la societat: "S'ha tornat diversa i sincrètica, però
encara és present, i continuarà present a la societat".

"És necessari creure en el progrés per a acceptar aquests canvis i fer tots els sacrificis que
comporten"

El segon ponent, el professor de Matemàtiques a IQS i membre de la Càtedra d'Ètica, Xavier
Casanovas, ha parlat de la idea de progrés. Casanovas ha assenyalat com aquesta noció ha
substituït les aspiracions religioses de la societat. Segons Xavier Casanovas, s'invoca al progrés
per a justificar tots els esforços i les inversions en el terreny industrial, científic, i, en realitat, a
tots els àmbits, “tots els canvis socials es justifiquen sota la idea de progrés”. "És necessari
creure en el progrés per a acceptar aquests canvis i fer tots els sacrificis que comporten", ha
assegurat el professor de Matemàtiques a IQS i membre de la Càtedra d'Ètica.

Finalment, el Doctor de la Universitat Loyola (UNIJES) Luis Sepúlveda del Río, ha abordat les
múltiples secularitats, insistint en la noció que el retrocés de la religió de l'àmbit públic no s'ha
produït de manera uniforme.

L'anterior edició del Simposi, organitzat per la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià IQS, es va
centrar en la celebració del 500 aniversari de la conversió de Sant Ignasi, sota el títol “Ferida i
Condició Humana”.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/xxiv-edicio-simposi-iqs-aborda-secularitzacio
https://www.iqs.edu/ca/noticia/la-xxiv-edicio-del-simposi-iqs-aborda-la-secularitzacio-de-la-societat-postcristiana
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Les Franqueses es proposa posar 
fi a les curses il·legals de cotxes
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Les tanques de formigó instal·lades a la cruïlla dels carrers França i Finlàndia, al polígon industrial de Llerona

Les Franqueses del Vallès

J.V./F.P.

L’Ajuntament de les Fran-
queses vol posar fi a les 
concentracions i les curses 
il·legals de cotxes que, en els 
darrers caps de setmana, es 
produeixen en carrers del 
polígon industrial del Pla 
de Llerona. La situació la va 
denunciar el regidor de Cs 
Paco Domínguez en el ple 
de dijous, en què va deixar 
escoltar el soroll que feien 
els cotxes captat des de dos 
quilòmetres de distància. 
El regidor de Seguretat 
Ciutadana, Moisés Torres, 
va admetre que “es tracta 
de concentracions molt 
grans, de 500 o 600 cotxes 
de gran cilindrada i alguns 
de molt alta gamma, fins 
i tot Ferraris”. Afegia que 
es treballa en col·laboració 
amb altres municipis “per-
què és un problema que es 
produeix també en altres 
llocs, com Canovelles, la 
Roca, Granollers, l’Ametlla o 
Cardedeu”.

En el ple, Torres va explicar 
que un dels fets que fa atrac-
tiu el polígon de Llerona per 
a aquestes concentracions 
és que el carrer Finlàndia 
fa més d’un quilòmetre de 
llarg. Per això, properament, 
es posaran ressalts en aquest 
carrer, per impedir que els 
vehicles puguin circular a 

gran velocitat. “Ja hem tin-
gut una reunió a principis 
d’aquesta setmana amb les 
regidories de Mobilitat i 
Obres i Serveis i amb la Poli-
cia Local per determinar els 
llocs on situarem els ressalts 
al carrer Finlàndia per tal 
que siguin al més efectius 
possible perquè ells el que 
busquen són rectes molt 
llargues per posar els cotxes 
a gran velocitat”, deia el regi-
dor, divendres, a EL 9 NOU.

L’Ajuntament ja ha pres, 
però, una primera mesura 

per posar més difícil les acti-
vitats dels conductors, com 
la instal·lació de barreres de 
formigó, tipus new jersey, 
a la cruïlla entre els carrers 
França i Finlàndia. “La inten-
ció és reduir l’espai lliure 
en aquest punt on els cotxes 
solen fer virolles”, explica 
el sergent cap de la Policia 
Local, Jesús Hernández.

El regidor Torres explica 
que, en dues ocasions, s’ha 
arribat a tallar els accessos 
al polígon durant les nits 
dels caps de setmana, però 

admet que “requereix molts 
efectius, afecta persones que 
hi van a treballar i a prime-
ra hora del matí de dilluns 
s’han de tornar a obrir tots 
els accessos”.

Torres alerta que els parti-
cipants en les trobades s’han 
arribat a enfrontar amb la 
policia. “Fa dues setmanes 
van venir efectius ARRO 
dels Mossos i els van llan-
çar pedres i fins i tot es van 
llançar a tota velocitat contra 
els vehicles policials i es des-
viaven en el darrer moment. 

No tenen por de res.” I, a més 
de les molèsties pel soroll, 
Torres apunta que suposen 
un risc per a les persones que 
treballen al polígon i que 
deixen una gran quantitat 
de residus acumulats. “Hem 
d’aconseguir que la gent 
pugui fer una vida normal”, 
conclou el regidor.

CàmERES DE ContRoL

El regidor de Seguretat 
Ciutadana confia que, quan 
s’hagin instal·lat les càme-
res de control al polígon 
sigui més fàcil sancionar els 
vehicles per infraccions com 
conducció temerària o curses 
il·legals.

El cap de la Policia Local 
apunta que darrere de les 
concentracions “hi ha d’ha-
ver gent que té una gran 
capacitat d’organització. Fa 
dues setmanes, a la 1 de la 
matinada teníem constància 
que eren a Rubí, la policia 
els va fer fora i a les 2 ja eren 
a les Franqueses. Són gent 
que volen acabar la festa com 
sigui i on sigui”, diu Hernán-
dez.

Per la seva banda, fonts 
dels Mossos d’Esquadra, 
han confirmat a EL 9 NOU 
la celebració de concentra-
cions de vehicles al polígon 
industrial del Pla de Llerona. 
Recorden, però, que són tro-
bades “itinerants” perquè es 
van fent a diversos llocs del 
territori. Els darrers fets a 
Llerona, però, han fet que els 
Mossos de la comissaria de 
Granollers facin dispositius 
preventius –per evitar que 
comencin aquestes trobades– 
i també reactius en cas que 
es tingui coneixement que 
n’hi ha alguna concentració 
en marxa.

El bisbe Miquel Ricomà, 
el granollerí que ha estat 
més a prop del papat
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Diego Sola, assegut, amb Jaume Dantí durant la presentació d’aquest dijous al vespre a La Gralla

Granollers

EL 9 NOU

El bisbe Miquel Ricomà és el 
granollerí que ha estat més a 
prop del papat al llarg de tota 
la història. És un dels detalls 
que va comentar l’historia-
dor Diego Sola en la presen-
tació del llibre Història dels 
papes, publicat per Fragmen-
ta Editorial, que es va fer 
dijous passat a la llibreria La 
Gralla, a Granollers. L’acte va 
aplegar una quarantena de 
persones. El de Sola, és el pri-
mer llibre que es publica en 
català sobre la història dels 
pontífexs. 

L’historiador Jaume Dan-
tí, de Santa Eulàlia, va ser 
l’encarregat de fer la presen-
tació. Va destacar “la mirada 
renovada” sobre la història 

del papat que aporta el tre-
ball de Sola amb un recorre-
gut pels 2000 anys d’història 
de l’Església “a través de les 
crisis” que ha viscut la insti-
tució. Entre aquestes, la situ-
ació derivada de la decisió de 
Benet XVI, mort recentment, 
de renunciar al càrrec en 
vida. També va ressaltar la 
“mirada catalana” que aporta 
la publicació perquè Sola 
repassa les vinculacions que 
els diversos pontífexs han 
tingut al llarg de la història 
amb els Països Catalans. 

En clau local, el més des-
tacat és el bisbe Miquel 
Ricomà, que va ser bisbe de 
Vic (1345-1346) i bisbe de 
Barcelona (1345-1361). “Va 
acabar vivint a la cort dels 
papes a Avinyó, quan era a 
França. Va estar al nivell més 

alt de la cort”, explica Sola a 
EL 9 NOU. “D’això en fa ja 
gairebé 700 anys”, afegeix 
l’historiador, que és profes-
sor lector de la Universitat de 
Barcelona i coordinador del 

màster Història i Identitats 
en el Mediterrani Occidental 
(segle XV-XIX). Entre els 
seus interessos, hi ha l’estudi 
de l’espiritualitat i la cultura 
religiosa a l’època moderna, 

les transferències culturals 
en els segle moderns o la his-
tòria dels missioners. Al final 
de l’acte, Sola va signar exem-
plars del llibre als assistents 
que li ho van demanar.

Centenars de vehicles es reuneixen els caps de setmana al polígon de Llerona



Mitjà: lavanguardia.com

Publicat: 29/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 31.047.192
Lectores

Valor: 38.498€

URL: https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de...

"Soy sacerdote con carné de mago"
Xavier Rodríguez es el único sacerdote catalán con el carné de mago profesional. Conocido
también sobre los escenarios como Mago Reivaj, desde pequeño le apasionó el mundo de la
magia y fue a través de su vocación religiosa que se animó a profesionalizarse como ilusionista. 

"En los espectáculos de magia de lo que se trata es de que la gente disfrute, del mismo modo,
en misa procuro que la gente no se duerma y que pasen un buen rato", confiesa.

Ampliar 

Xavier Rodríguez, el sacerdote mago. 

Isaura Marcos

Misas, espectáculos de magia y sacerdote en la prisión de Barcelona de Brians 2, ¿cuál es
el truco mágico para llegar a todo?

Hace poco un funcionario de la prisión me preguntaba, "¿Usted cuándo está en su casa?", y yo
bromeando le respondí que tenía el tercer grado penitenciario al revés: durante el día estoy en la
prisión y regreso a mi casa a dormir. Para mí no es ningún sacrificio, me lo paso muy bien y me
llena acompañar a las personas en su camino por la vida, tanto mediante la magia como en el
ámbito religioso.

Estudió teología y química, ¿cómo entró en el mundo de la magia?

Lo primero de todo fue la magia. Desde los 12 años ya me gustaba y, a nivel muy básico, a
veces hacía pequeños espectáculos para mi familia. Después fue cuando me hice jesuita y,
simultáneamente, estudiaba química en la universidad.

https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores/20230129/8698622/magia-misa-me-permiten-acompanar-personas.html


Ampliar 

Xavier Rodríguez durante su visita al monasterio de Pedralbes, en Barcelona.

Isaura Marcos

¿En qué momento decidió especializarse en la magia?

En el cumpleaños de un superior hice un par de juegos de cartas que gustaron mucho. Fue él
quién me animó a seguir con esta afición y desarrollarla más en serio.

¿Dónde aprendió?

Me apunté a asociaciones de magia como la ACAI (Asociación Catalana de Aficionados al
Ilusionismo) y la SEI (Sociedad Española de Ilusionismo) para aprender de la mano de
profesionales. También empecé a acudir a congresos de magia, grandes ferias donde magos de
todo el mundo se reúnen y comparten su conocimiento sobre este arte.

Ampliar 

El atuendo de mago de Xavier Rodríguez. 

Isaura Marcos

http://acaibcn.com/
https://lasei.es/


¿Cómo llega a profesionalizarse como mago?

En aquella época, durante los años 60, tenías que pasar un examen del sindicato de
espectáculo para poder ejercer como artista, ya fueras mago, equilibrista o cantante. Pagabas
una cuota y un comité de expertos dictaminaba si eras válido o no. Mi caso era curioso, pues me
presentaba como un estudiante a sacerdote con el carné de artista de circo y variedades, tenía
su gracia.

Me presentaba como un estudiante a sacerdote con carné
de 'artista de circo y variedades’

Xavier RodríguezMago y sacerdote

Actualmente es el sacerdote del Centro Penitenciario de Brians 2 ¿cómo se interesó por el
mundo penitenciario?

Como todo en la vida fue un poco fruto de la casualidad o de la providencia, cada uno como
quiera verlo. Cuando era estudiante de jesuita, una de las experiencias que nos propusieron fue
la de visitar regularmente a los jóvenes internados en centros de menores. Con los años, seguí
frecuentando la institución, pero algunos de estos chicos que ya habían cumplido los 16,
mayoría de edad penal, volvían a delinquir y los trasladaban a la prisión. Como tenía relación
con algunos, me moví para poder hacer de voluntario también en la cárcel.

Ampliar 

Xavier Rodríguez realizando un truco mágico con un pañuelo. 

Isaura Marcos

Siempre ha estado muy vinculado a los jóvenes, también como profesor de química y de
religión. ¿Qué es lo que le gusta de trabajar con ellos? ¿Qué le aportan?

Hay un denominador común en todo lo que he hecho en la vida: el acompañamiento personal.



Dar clases para aprobar o suspender a los alumnos es algo más anecdótico. Ayudar y aconsejar
a los jóvenes durante su crecimiento y su camino vital es lo que realmente me llena. Y esto
sucede igual tanto con universitarios como con jóvenes internos.

Ayudar a los jóvenes durante su crecimiento y camino vital
es lo que realmente me llena

Xavier RodríguezMago y sacerdote

¿Cómo es posible este acompañamiento a través de la magia?

La magia en muchas ocasiones sirve para romper el hielo, da pie a iniciar una conversación.
Muchas veces comienzas hablando de un truco y terminas teniendo charlas que se alejan de la
magia pero que tratan temas profundamente humanos. Creo que si tengo una cualidad es la de
saber escuchar y hablar con la gente. La magia y la misa lo que me permiten es poder
acompañar y aconsejar a las personas durante su camino vital.

Ampliar 

Xavier Rodríguez realizando un juego de cartas ante cuatro personas. 

Isaura Marcos

¿Cómo son sus espectáculos de magia?

Me gusta la magia de escena, concretamente la que se denomina "magia general", dónde se
emplean objetos, no muy grandes, pero de lo más diversos: pañuelos, palomas, cajas…

A un buen truco también le debe acompañar una buena oratoria.

Tanto en misa como en los espectáculos, tengo una manera de hablar con la que logro captar la
atención de la gente, es algo que se perfecciona con los años, pero que también, en cierta
manera, creo que es un don. En los espectáculos de magia digo muchas tonterías y la charla es



muy cómica, con gags preparados y otros que improviso en el momento.

Ampliar 

La baraja y la varita mágica de Xavier Rodríguez. 

Isaura Marcos

¿Magia y misa son compatibles?

A mí me gusta separar funciones, es decir, cuando procuro un bautizo o un entierro soy
sacerdote, no mago, no hago trucos en medio de la celebración. Pero en lo práctico, hay
aspectos similares. En los espectáculos de magia de lo que se trata es de que la gente disfrute
y, del mismo modo, en misa procuro que la gente no se duerma, que pase un buen rato. Siempre
sin olvidar ni privar estas celebraciones de su carácter religioso, con momentos de gran
intensidad espiritual y con potentes silencios compartidos. 

Ampliar 

Xavier Rodríguez mostrando uno de sus juegos mágicos. 

Isaura Marcos



El silencio es una herramienta importante tanto en la magia como en misa.

Es algo importantísimo, es vital saber cuándo y cómo crear estos momentos de silencio
comunicativos, donde la gente capta un mensaje, ya sea un fragmento del Evangelio o por
donde irá la ilusión que se prepara en el escenario.

En magia y misa es vital saber cuándo y cómo crear
silencios comunicativos

Xavier RodríguezMago y sacerdote

¿Ese sería el truco para que funcione el espectáculo de magia?

Es todo un conjunto. Cuando haces un espectáculo entretenido y logras que el público disfrute,
la gente deja de buscar el truco o el juego detrás de la ilusión. Un buen mago sabe meter a los
espectadores en este mundo de fantasía.

Lee también ■ ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN LA COMUNIDAD DE LA VANGUARDIA?

https://www.lavanguardia.com/participacion/20200420/48615345699/oferta-acciones-participacion-guia-web-la-vanguardia-cartas-concursos-fotos-videos-cronicas-debates-encuestas.html
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Dels quatre evange-
listes, n’hi ha tres,
Mateu,Marc i Lluc,
anomenats sinòp-
tics, que sóncronis-

tesmés propers a les novel·les de
cavalleries.Encanvi, Joan, elque
va estar més a prop de Jesús, és
quivatenirméstempsperescriu-
re’n lesvivències i reflexions iqui
vasaberredactar-lesmésbé.Així
explica el periodista i musicòleg
AntoniBatistaelpaperdelsevan-
gelistes en el llibre Els portaveus
deDéu, editatperFragmenta.
Explicar els evangelis i Déu

mateixdesde l’òpticade lescièn-
cies de la comunicació no és no-
més una nova i singular lectura
del cristianisme, sinó un assaig
agosarat, un punt provocador i
molt personal. Batista parteix
d’un fet assumit: la propagació
del missatge cristià és una de les
campanyes de màrqueting més
notables de la història de la hu-
manitat.Elsprofetes ielsevange-
listes són el cos redaccional d’un
granmitjà de comunicació en di-
àleg permanent amb la veu que
elsesperonaen la transmissiódel
missatgequeésDéu,convertiten
l’Editor.
A la presentació, celebrada di-

mecres a la llibreria Ona, l’autor
recordava una premissa sovint
oblidada: “La cultura cristiana és
aquí i formapart de la nostra cul-
tura”. Tot i que també apuntava
que sovint el llenguatge que uti-
litza l’Església ara mateix és ob-
solet. I a partir d’aquí ell fa servir
els recursosde laciènciade laco-
municació per analitzar els tex-
tos bíblics. És des d’aquest punt
de vista que ens recorda que els
evangelistes “van reelaborar” el
discurs de Jesús “i el van traduir

si quantitativa de “les paraules
significatives més usades o key-
words” dels evangelis. I així sa-
bem que la paraula “fill de Déu”
apareix 18vegadesa l’evangelide
Mateu,8aldeMarc,12aldeLluci
27aldeJoan.Entotal,65referèn-
cies,persotade les85enquèpar-
len de Jesús com a “fill de l’ho-
me”.Idescobreixdetalls comara
queJoanésl’únicevangelistaque
afirmataxativamentqueJesúsés
Déu.Unaaltraconstatacióésque
“el diable” té poc protagonisme
en els textos evangèlics. En Ma-
teuapareix6vegades; enLluc,5, i
enJoan, 3.Marcnoelpersonalit-
za i s’hi refereix com a “esperit
maligne”, concepte que l’autor
acosta a “l’energia negativa”. En
canvi, la nominació del maligne
coma“esperit” té31 referències.
Hihadiferènciesentre lesqua-

tre cròniques evangèliques, però
tambécoincidències, comel lide-
ratge de Pere, designat per Jesús
successoro futur“portaveu”.
Comvadestacarlafilòlogaipo-

etessaMaria Callís a la presenta-
ció, el llibre es tanca amb un “re-
portatge”centrat enJoanperquè
ell és qui practica veritablement
un “periodisme de la vivència”.
Batista s’ha permès fer puntual-
ment la sevapròpia traducciódel
grec per aportar algunes inter-
pretacions menys dogmàtiques.
Comvaassenyalar l’altrepresen-
tador, el periodista Xavier Gras-
set, “aquestnoésun llibrede teo-
logia, sinódecomunicació”.Però
els protagonistes són els evange-
listes i Batista va voler recordar
queunade les seves fonts princi-
pals ha estat el llibre Jesús. Un
perfil biogràfic, d’ArmandPuig."

Presentaciódel llibre:XavierGrasset,AntoniBatista–autord’ElsportaveusdeDéu– iMariaCallís
":

delregistreoralalregistreescrit”,
talcomfaunperiodistaquanrea-
litza una entrevista “guanyant en
perfecció gramatical el que pot
perdreenespontaneïtat”.
Jesús,escriuBatista,“pensaen

lamediació”, com un polític que
sapqueenunmíting esdirigeixa
l’audiènciadelatelevisiómésque
a la presencial, restringida i con-
vençuda.
Unapartdel llibreésunaanàli-

La propagació del
missatge cristià és
una de les campanyes
demàrquetingmés
notables de la història

! La xifra d’alumnes que
assisteixen a la classe de
religió catòlica va baixar en
totes les comunitats autòno-
mes durant el curs 2020-
2021, l’últim de què hi ha
dades. És una baixada sos-
tinguda en el temps que es
repeteix en centres públics,
privats i concertats. Un
59,5% van triar aquesta
assignatura d’oferta obliga-
tòria a Espanya, però volun-
tària per a l’alumne. / Efe
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! L’arxidiòcesi de Tarragona
ha reduït a lameitat el nom-
bre d’arxiprestats. Lamesu-
ra afectarà les parròquies de
les Garrigues i l’Urgell, que
passaran a configurar un sol
arxiprestat. L’arquebisbe de
Tarragona, Joan Planellas,
assenyala que la reorganit-
zació no afectarà l’economia
de les parròquies, però sí la
gestió d’algunes activitats
com la catequesi, celebraci-
ons o serveis de Càritas.
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! Les fundacions Escola
Cristiana de Catalunya i la
Pere Tarrés, l’objectiu de les
quals és fomentar l’educació
en el temps lliure, sumaran
esforços per promoure ma-
terials i activitats de pastoral
juvenil i familiar i visibilit-
zar els 200 centres delMo-
viment de Centres d’Esplai
Cristians Catalans repartits
entre Catalunya, Mallorca,
Menorca i Andorra.

E lpròxim2defebrer,quaran-
ta dies després del naixe-
ment de Jesús, celebrem la
festa de la Presentació del
Senyor, coneguda popular-

ment com la festa de laCandelera per la
processóambcandeles, ambquèsesim-
bolitzaCristcoma“llumdelesnacions”.
És una festa antiga i originària de l’Es-
glésia de Jerusalem, en què commemo-
rem aquell fet que narra l’Evangeli de
sant Lluc (Lc 2,22-40). Maria i Josep
amb l’infant Jesús van al temple per
complir els preceptes de la Llei deMoi-
sès sobre la purificació de les mares i la
presentació dels fills primogènits al Se-
nyor.
Al temple hi va tenir lloc la trobada

amb dues persones consagrades al ser-
vei deDéu: la profetessa Anna, que par-
lavad’aquell infanta totselsqueespera-
ven el Messies, i l’ancià Simeó, que va
proclamar que aquell Infant era la llum
pera totselpobles.Mogutsper l’Esperit
Sant, vinguerenal temple els sants anci-
ansSimeóiAnna. Il·luminatspelmateix
Esperit, reconegueren el Senyor amb

alegria.Nosaltres, comsantSimeó i san-
ta Anna, moguts per l’Esperit Sant,
anem a la casa de Déu a l’encontre de
Crist. Allí el trobarem i el reconeixerem
quan partim el pa eucarístic, tot espe-
rant el seu retorngloriós.

En la litúrgia d’aquesta festa, dema-
nemaDéu,queés la font i l’origende to-
tallum,queensajudiareconèixerJesús.
Ell és la llum revelada a les nacions, Ell
és laclarorque il·luminaelsnostrespas-
sos per seguir el camídel bé. És per això
queus convido a fer vostra unapregària
bellíssima del Card. John-Henry New-
man (1801-1890) titulada Conduïu-me,
dolça Llum, que comença així: “Con-
duïu-me, dolça Llum, a través de les te-
nebres que m’encerclen, ¡conduïu-me,
Vós,sempremésendavant!Lanités fos-
ca i soc lluny de la meva llar. ¡Conduïu-
me, Vós, sempre més endavant! ¡Guieu
elsmeuspassos!Nodemanopasveureel
paisatge llunyà,unsolpasembasta”.
Ambmotiu de la festa de la Presenta-

ció del Senyor, l’Església celebra la Jor-
nada Mundial de la Vida Consagrada,
que enguany té com a lema: “La vida
consagrada, caminant en esperança”.
Ambaquestlemaesvolposarderelleula
labor de tants germans i germanes nos-
tres, que des de la seva vida entregada a
Déu caminen amb nosaltres. Ells, amb
entrega i amor a Déu, mostren al món

l’esperança i labellesade l’Evangeli.
Voldria acabar amb una paraula

d’agraïment dirigida a tots els consa-
grats i consagrades de la nostra arxidiò-
cesi.
Us agraeixo de tot cor la vostra fidel

consagracióaDéu.Gràciesperrenovar-
la dia a dia, gràcies permostrar el rostre

amorós de Jesucrist amb la vostra radi-
calitat evangèlica.
Tantdeboqueenspuguemtrobarper

participar tots junts en la celebració de
l’Eucaristia que, si Déu vol, celebrarem
el pròxim dijous 2 de febrer a la nostra
catedral, a les 19.15 hores. Ens aplega-
remmogutsper l’Esperit perdonar grà-
cies aDéu ipregarpervosaltres.

LaCandelera
i la llumde la fe

En la litúrgia d’aquesta
festa, demanemaDéu

que ens ajudi a
reconèixer Jesús

DES DE LA DIÒCESI

Joan Josep Omella
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Antoni Batista analitza els evangelis a la llum de la teoria de la comunicació

Elsquatre cronistes deJesús
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