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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. 

 

 DOSSIER 



Sumari

L'arxidiòcesi es reestructura reduint a la meitat el nombre d'arxiprestats 5
Més Tarragona , Edició: GENERAL Audiència: 34.000 Difusió: 24.420 Valor: 1.205€

El jutge arxiva la causa pel suïcidi de Kira López i exonera de responsabilitat
l'escola

6

La Vanguardia en català , Edició: General Audiència: 243.000 Difusió: 40.412 Valor: 3.175€

Obispo agradece la labor de periodistas: la fuente es lo importante 7
lavanguardia.com Audiència: 31.047.192 Valor: 38.498€

Com ha evolucionat el nombre de centres de culte en els últims 10 anys? |
Catalunya Religió

8

catalunyareligio.cat Audiència: 13.508 Valor: 472€

El Vaticano frena la creación por parte de la Iglesia alemana de un órgano
legislativo independiente

10

elperiodico.com Audiència: 11.235.969 Valor: 13.932€

Els matins - Atrapades entre dos mons: catalanes que pateixen en nom de
l'islam

12

ccma.cat Audiència: 2.566.091 Valor: 3.181€

Ha decidit reduir a la meitat els seus arxiprestats 13
La Mañana , Edició: General Audiència: 2.000 Difusió: 1.788 Valor: 769€

L'arxidiòcesi de Tarragona redueix a cinc els arxiprestats 14
El Segre en Català , Edició: Segre Català Audiència: 52.000 Difusió: 4.412 Valor: 490€

Tarragona passa de deu a cinc arxiprestats 15
elpuntavui.cat Audiència: 504.867 Valor: 869€

L'arxidiòcesi de Tarragona passa de deu a cinc arxiprestats i crea unitats
pastorals | Catalunya Religió

16

catalunyareligio.cat Audiència: 13.508 Valor: 472€

Nova organització territorial de l'arxidiòcesi de Tarragona: el Baix Camp i el
Priorat configuren un únic arxiprestat

18

reusdigital.cat Audiència: 38.309 Valor: 550€

El Arzobispado se gasta 3 millones de euros al año en conservar el patrimonio 20
diaridetarragona.com Audiència: 748.258 Valor: 945€

Arxiven la investigació per la mort de la Kira, una noia de 15 anys que es va
suïcidar a Barcelona el 2021

22

rac1.cat Audiència: 850.902 Valor: 977€

El jutge tanca el cas del suïcidi d'una alumna del Manyanet i conclou que no hi
va haver assetjament | Catalunya Religió

23

catalunyareligio.cat Audiència: 13.508 Valor: 472€



El jutge tanca el cas de Kira López i determina que no hi va haver assetjament
per part de l'escola Pare Manyanet

24

elperiodico.cat Audiència: 289.697 Valor: 802€

El jutge tanca el cas del suïcidi d'una alumna al col·legi Pare Manyanet 26
laciutat.cat Audiència: 97.527 Valor: 735€

L'Observatori Blanquerna organitza una taula rodona pels 10 anys de pontificat
de Francesc | Catalunya Religió

27

catalunyareligio.cat Audiència: 13.508 Valor: 472€

Católicos alemanes rechazan limites a camino sinodal fijados por El Vaticano 28
lavanguardia.com Audiència: 31.047.192 Valor: 38.498€

El Vaticano dice que no hay amenazas específicas en viaje del papa a África 30
lavanguardia.com Audiència: 31.047.192 Valor: 38.498€

El papa pide a los medios una comunicación no hostil ante la escalada bélica 31
lavanguardia.com Audiència: 31.047.192 Valor: 38.498€

El nuncio del Papa en España hablará sobre la Santa Sede y la Agenda 2030 32
lavanguardia.com Audiència: 31.047.192 Valor: 38.498€

Solidaritat a Santa Anna: l'església barcelonina que dóna menjar i acull
persones sense recursos

33

Catalunyapress.cat Audiència: 68.221 Valor: 643€

L'església de Sant Vicenç de Fals inaugura la restauració del campanar, de les
façanes i de la coberta

34

naciodigital.cat Audiència: 978.478 Valor: 1.017€

L'església de Fals estrena la restauració del campanar, les façanes i la coberta 36
regio7.cat Audiència: 405.493 Valor: 838€

En estat greu el temple de Barberà de la Conca 37
Més Tarragona , Edició: GENERAL Audiència: 34.000 Difusió: 24.420 Valor: 205€

Acaba la restauració de la façana de l'església de Sant Martí de Maldà |
Catalunya Religió

38

catalunyareligio.cat Audiència: 13.508 Valor: 472€

L'Hospitalitat de Lourdes celebra 50 anys amb un concert a la Catedral 39
Més Tarragona , Edició: GENERAL Audiència: 34.000 Difusió: 24.420 Valor: 835€

L'Escola Cristiana i la Fundació Pere Tarrés acorden treballar per una escola
oberta a la comunitat | Catalunya Religió

40

catalunyareligio.cat Audiència: 13.508 Valor: 472€

La restauració de les pintures de l'ermita de Sant Francesc de Santpedor treu
uns murals a la llum

41

lavanguardia.com Audiència: 31.047.192 Valor: 38.498€

Oriol Quintana: La tecnologia contribueix, com cap altra cosa, a expulsar-nos
de casa | Catalunya Religió

42

catalunyareligio.cat Audiència: 13.508 Valor: 472€



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIES  

DESTACADES 



Mitjà: Més Tarragona

Publicat: 25/01/2023

Edició: GENERAL

Secció: REGIONAL TARRAGONA

Audiència: 34.000 Lectores

Difusió: 24.420 Ejemplares

Valor: 1.205€

325/01/2023 diarimés

 TARRAGONA

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 13 de gener de 2023, 
va acordar, entre d’altres, aprovar el projecte d’expropiació aïllada, dins l’àrea de la capçalera 
del circ, del 30 % de la finca situada a la baixada Peixateria, núm. 17, i incoar expedient per 
a l’expropiació forçosa de la finca de referència, amb la declaració de la utilitat pública i la 
necessitat d’ocupar-la.

Relació de béns i drets afectats:

a) Titulars actuals: 
    Ajuntament de Tarragona: 70 %
    Susana Ana Escat Díaz: 30 %

b) Situació: Tarragona

c) Emplaçament: baixada de la Peixateria, núm. 17

d) Dades cadastrals: finca de RC núm. 3733705CF5533D0001HG. Superfície: 151 m2

e) Dades registrals: finca 383, inscrita al volum 2055, llibre 1201, foli 43, del Registre de la  
    Propietat núm. 1 de Tarragona. Superfície: 149,916 m2

f)  Superfície afectada per l’expropiació: solar de 149,916 m2 

La dita relació de béns i drets afectats per la present expropiació es fa pública per a general 
coneixement i dels possibles interessats, de conformitat amb el que disposen l’article 18 de la 
Llei d’expropiació forçosa i l’article 17 del Reglament per aplicar-la, amb la finalitat que els pro-
pietaris i altres possibles interessats puguin aportar, per escrit i en el termini de quinze dies hàbils 
a comptar a partir del dia següent de la recepció de la present notificació, les dades oportunes 
per rectificar possibles errors en la relació publicada, i acreditar de manera suficient els drets que 
es tinguin. Igualment, podran oposar-se per raons de fons i forma a la necessitat d’ocupació.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i dels possibles interessats, i es significa 
que el primer punt d’aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar, 
potestativament, recurs de reposició davant l’alcalde en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la seva publicació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius de Tarragona en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà 
de la data de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públi-
ques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sens perjudici de poder exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.

Així mateix, se significa que contra la resta de punts, per tractar-se d’actes de tràmit, no definitius 
en via administrativa, no és procedent la interposició de cap mena de recurs en contra; no obstant 
això, es pot presentar qualsevol altre recurs que  es consideri procedent en defensa dels drets i 
interessos legítims.

Tarragona, 20 de gener de 2023 

La secretària general, p.d.
Núria Pallarès Martí

ANUNCI

GESTIÓ URBANÍSTICA

Sergi Peralta Moreno

L’arxidiòcesi de Tarragona ha 
decidit reestructurar-se amb 
l’objectiu de «dinamitzar els 
recursos», ser «més eficients» i 
promoure el treball «conjunt» 
entre les parròquies, segons va 
detallar ahir l’arquebisbe de Tar-
ragona, Joan Planellas. La nova 
distribució divideix el territori en 
cinc arxiprestats –Alt Camp, Baix 
Penedès, Baix Camp-Priorat, 
Conca-Urgell-Garrigues i Tarra-
gonès–, de manera que redueix a 
la meitat els deu de què disposa 
en l’actualitat. Així mateix, cada 
arxiprestat es divideix en uni-
tats pastorals –se n’han establert 
24–, agrupacions de les parrò-
quies que es troben dins d’una 
mateixa àrea, que sol correspon-
dre amb els termes municipals i 
les localitats limítrofes.

Planellas va assenyalar que el 
decret de distribució es va signar 
el 21 de gener i que és fruit d’un 
procés de gairebé dos anys on 
han intervingut múltiples con-
sells eclesiàstics. L’arquebisbe va 
afirmar que el projecte neix amb 
la voluntat que les parròquies es 
coordinin per ajudar-se les unes 
a les altres, ja que «és impossi-
ble» que les conformades per 
«30 o 50 habitants» gestionin la 
seva economia i s’organitzin en 
aspectes com la catequesi, la ca-
ritat i el treball evangelitzador. 
«Agrupades, és molt més via-
ble», va assenyalar, remarcant, 

però, que no es poden perdre les 
activitats que es duen a terme als 
temples més petits. En aquest 
context, l’arquebisbe va assegu-
rar que la remodelació no es deu 
merament «a una possible man-
ca de mossens». «Els 135 que som 
podem portar bé la realitat de la 
diòcesi, però encara es pot portar 
millor amb la col·laboració acti-
va», apuntà, fent referències a les 
unitats pastorals.

L’arquebisbe va afegir que la 
reestructuració s’ha plantejat 
«ad experimentum» a cinc anys 
vista i que no és «un decret in-
amovible». «Si hem de perfilar 
alguna cosa, si veiem que alguna 
parròquia no acaba d’encaixar 
amb la unitat pastoral, ho parla-
rem», va expressar.

Actuar amb contundència
«Prou d’encobriments i de dei-
xar-ho passar». Així de contun-
dent es va mostrar Planellas a 
l’hora de parlar dels casos d’abu-
sos sexuals que s’han denunciat 
en el sí de l’església. Des que va 
ser nomenat arquebisbe de Tar-
ragona, fa tres anys i mig, ha ha-
gut d’afrontar tres casos. «S’han 
encarat de la manera que s’havi-
en d’encarar, amb contundència, 
misericòrdia –cap a les víctimes 
i cap als que presumptament 
havien comès els delictes– i jus-
tícia», va expressar. Planellas va 
detallar que, quan es descobreix 
un fet d’aquesta índole, es desen-

volupa un procés canònic intern, 
però que també s’aporten les da-
des a la fiscalia perquè actuï en 
conseqüència. «Hem d’encarar 
seriosament el problema», afegí.

Pel que fa a l’acord de cessió 
de l’edifici del Centre Catòlic per 
part de la Prioral de Sant Pere a 
l’Ajuntament de Reus, per reha-

bilitar-lo i integrar-lo a la xarxa 
de teatres públics, Planellas va 
explicar que l’arquebisbat ha 
presentat una nova proposta al 
consistori i que està a l’espera de 
rebre resposta. «Es tracta de veu-
re si podem fer alguna cosa que 
sigui beneficiosa per a les dues 
parts, no només de donar un edi-

fici», asseverà. Amb tot, va asse-
gurar que hi ha «bona voluntat» 
per arribar a un acord. Per la seva 
banda, el consistori reusenc co-
menta que es pronunciarà «quan 
sigui el moment». Prèviament, 
s’havia anunciat que la cessió se 
signaria al novembre, però, final-
ment, no es va materialitzar. 

RELIGIÓ

L’arxidiòcesi es reestructura reduint 
a la meitat el nombre d’arxiprestats
L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, assenyala que la mesura s’aplica per millorar l’eficiència en la gestió de recursos

GERARD MARTÍ

L’arquebisbe, Joan Planellas, i el portaveu de l’Arquebisbat de Tarragona, Miquel Marimón.

En estat greu el 
temple de Barberà 
de la Conca

Alguns dels espais de l’ar-
xidiòcesi han patit en els 
últims anys desperfectes. 
És el cas de l’església de 
Santa Maria de Barberà de 
la Conca. Fa una dècada, es 
va detectar una esquerda 
que afectava el nucli urbà 
del municipi de la Conca 
de Barberà i que va acabar 
comprometent l’estabi-
litat del temple, tancat al 
públic per precaució. «És 
un problema gravíssim», 
va assenyalar Planellas. En 
aquest escenari, es va de-
cidir enderrocar la capella 
del Roser, del segle XVII, i 
està programada una reu-
nió amb el departament de 
Cultura de la Generalitat 
per poder salvaguardar els 
elements més emblemà-
tics de la parròquia. El cas 
de l’església de Sant Feliu 
Màrtir de Constantí «no és 
tan greu», en paraules de 
l’arquebisbe. Si bé conti-
nua tancada després que 
s’esfondrés part de la volta 
fa un lustre, no s’han de-
tectat moviments a altres 
estructures. S’està a l’espera 
de Cultura per refer la vol-
ta i netejar integralment el 
temple. D’altra banda, les 
cerimònies a Guimerà con-
tinuen sense poder-se ce-
lebrar a l’església de Santa 
Maria per unes esquerdes 
al timpà, detectades fa dos 
anys. «Sembla que no és tan 
greu», comentà Planellas, a 
l’espera de rebre les indica-
cions dels tècnics per saber 
com actuar. SPM

Sergi Peralta Moreno

L’Hospitalitat de la Mare de Déu 
de Lourdes, entitat centrada en 
el servei als ciutadans malalts, 
celebra enguany el seu cin-
quantè aniversari. L’arquebisbe 
de Tarragona, Joan Planellas, 
va avançar ahir el seguit d’actes 
que s’han organitzat al llarg del 
2023 per commemorar l’efemè-
ride. Entre tots ells, Planellas va 
remarcar el concert que l’Esco-
lania de Montserrat oferirà el 17 
de febrer, a les 20.30 hores, a la 
Catedral de Tarragona. L’altre 
gran protagonista del calendari 
serà el tradicional pelegrinatge 
a Lourdes, que tindrà lloc del 6 
al 10 de juliol, si bé també s’or-

ganitzarà un viatge cap al sud-
oest francès durant el primer 
trimestre. Addicionalment, la 
soprano Marta Mathéu i l’orga-
nista Juan de la Rubia presen-
taran un recital el 21 d’octubre, 
també a la Catedral. «És un goig 
poder commemorar aquest 50è 
aniversari ara que la pandèmia 
ens deixa fer les coses amb una 
certa normalitat», valorà Plane-
llas. Reus, Falset, Montblanc, 
Montserrat, Valls, Llorenç del 
Penedès i Vinyols i els Arcs se-
ran alguns dels escenaris per a 
la resta d’activitats del progra-
ma del 50è aniversari de l’hos-
pitalitat fundada per l’arquebis-
be Pont i Gol el 1973.

L’Hospitalitat de Lourdes 
celebra 50 anys amb un 
concert a la Catedral

RELIGIÓ

Anirà a càrrec de l’Escolania de Montserrat
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Que el nucli del planeta perdi velocitat, amb un dia cada copmés llarg, només provocarà canvis d’aquí milions d’anys

LaTerra s’alenteix i nopassa res

gués tenir cap responsabilitat
en aquesta dolosa situació”.
La direcció del centre educa-

tiu informa les famílies que,
després de les investigacions
dutes a termepelsMossosd’Es-
quadra i pel mateix jutjat, es
conclou que “no existeix indici
que indiqui que Paula Kira pa-
tís assetjament escolar” i que
“no consta denúncia omanifes-
tació d’amics, companys o pro-
fessors que Paula Kira estigués
patint cap mena d’assetja-
ment”.
El centre educatiu també ha

traslladat a les famílies que el

jutge no ha trobat als disposi-
tius electrònics de la menor
“cap indici ni res que faci sospi-
tar de la participació d’un ter-
cer en la determinació de lame-
nor de llevar-se la vida. El més
destacable són consultes psico-
lògiques, investigacions relaci-
onades amb els seus estudis o
plataformes de videojocs en lí-
nia”.
Finalment, el jutge conclou

que el correu electrònic que va
aparèixer a la bústia de la Kira
després de la sevamort amb les
paraules “mort” i “mor” era un
missatge “que un company seu

El jutgearxiva lacausapel suïcidideKira
López iexoneraderesponsabilitat l’escola
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El jutjat d’instrucció número 31
de Barcelona ha sobresegut i
arxivat el procediment penal
obert contra l’escola Pare Ma-
nyanet de Barcelona pel suïcidi
de la seva alumna de 15 anysKi-
raLópez, el 19 demaig del 2021,
i ha conclòs que no hi va haver
cap situació d’assetjament al
col·legi.
Ho va comunicar el centre

educatiu ahir a les famílies en
un carta en què consta que el
jutge no veu que l’escola “po-

li va enviar per error”, segons
l’escola. El col·legi també ha fet
saber a les famílies quehaparti-
cipat en la investigació aportant
tota la documentació que li ha
estat requerida pel jutjat i que
el director de l’escola va decla-
rar com a testimoni per aclarir
els mecanismes de detecció i
actuació en casos d’assetjament
entre iguals, però que “ni l’es-
cola ni cap dels seus membres
han estat mai objecte d’aquesta
investigació”.
El desembre del 2021 el De-

partament d’Educació, després
d’una investigació paral·lela en-
carregada a una auditoria ex-
terna, va concloure que no hi
havia indicis d’assetjament es-
colar després del suïcidi de
l’alumna del Pare Manyanet.
Després de lamort de la Kira,

els Mossos d’Esquadra i el De-
partament d’Educació van
obrir una investigació per es-
brinar si el suïcidi de l’alumna,
que cursava 3r d’ESO, podria
tenir relació amb un supòsit as-
setjament escolar.
El jutjat d’instrucció número

31 de Barcelona va ser l’encar-
regat d’investigar el cas penal
en el qual la Generalitat i
l’Ajuntament de Barcelona es
van personar com a part.
Durant mesos, el jutjat i els

Mossos d’Esquadra han dut a
terme una investigació exhaus-
tiva i han analitzat les comuni-
cacions de telèfon, xarxes, i or-
dinador de la Kira, han analit-
zat la documentació del
Departament d’Educació i van
prendre declaració a deu com-
panys i amics de la noia."
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E
l nucli de la Terra, la
part més interna, a
5.000 quilòmetres de
profunditat de l’es-
corça, està perdent

velocitat. Ho avala un estudi que
s’acaba de publicar a la revista
Nature Geoscience. La descober-
ta, valuosa des d’un punt de vista
científic, ha despertat un enorme
interèsentre lapoblació.Paral·le-
lament, s’han disparat algunes
alarmesqueapuntena suposades
conseqüències catastròfiques so-
breelclima,elcampmagnèticola
pujadadelnivelldelmar.
Després de la troballa geofísica

s’hanfet interpretacionsimpreci-
ses i errònies, com assegurar que
la Terra s’està parant o que el seu
nucli ha començat a girar en di-
recció contrària. “S’ha exagerat:
noésques’hagi aturat, s’ha frenat
una mica, el nucli gira una mica
més lent que la superfície del pla-
neta”, destaca el doctor Xavier
Luri, catedràtica la facultatdeFí-
sica i director de l’Institut de Ci-
ènciesdelCosmosde laUniversi-
tatdeBarcelona (UB).
La desacceleració de la rotació

de laTerra ja es coneixia, era una
evidència constatada a partir de
l’observacióastronòmica ielscàl-
culs matemàtics. “La Terra es
continuarà frenant. Els canvis de
la velocitat de rotació tenen cau-
ses geològiques però també d’al-
tres, comeldesglaçdels pols o les
interaccionsambaltrescossosdel
sistema solar”, afegeix el profes-
sorLuri.
Sí, el dia s’està fent més llarg,

però de manera imperceptible
per a l’ésser humà.Undels errors
sorgeix intentant aventurar pos-
siblesconseqüènciesdelapèrdua
de velocitat del cor de la Terra
comsihaguessindepassard’aquí
uns quants anys, un grapat de dè-
cades a tot estirar, a escala huma-
na. “L’edat dels humans és molt
curta relacionada amb les edats
geològiques i astronòmiques.
Parlem de conseqüències, si n’hi

24d’ara. “Etpots imaginarque, si
lanitseràmésllarga, les tempera-
turesseranmésextremes.Sieldia
dura dos dies, les temperatures
pujaranmésdurant el dia i baixa-
ranmés durant la nit. La vida a la
Terra serà més complicada”, ex-
plica el professorCurto. “Peròno
crec que la humanitat ho vegi,
tantdebo, peròcrecqueenshau-
remextingit abans”, lamenta.
No s’ha de patir tampoc per la

temuda inversió del camp mag-
nètic. La diferent velocitat de ro-

tació del nucli podrà tenir conse-
qüències sobre el magnetisme,
però,compassaambladuradadel
dia, serà molt a llarg termini.
“L’efecte de rotació diferencial
faràque,probablement, esdebili-
ti el campmagnètic. Tindríemun
problema afegit en l’efecte de
pantalladelcampmagnètic sobre
les partícules que ens arriben a la
Terra del Sol, amb més radiació
crepuscular. Sí, però ara també
tenim tempestes solars que aca-
ben sent magnètiques. Però es
veurien amoltmolt llarg termini,
no és per preocupar-nos”, insis-
teix Curto (Observatori de
l’Ebre).
Per a la vida quotidiana, doncs,

no té conseqüències que el nucli
de la Terra tendeixi a girarmés a
pocapoc,enunadinàmicaquese-
ria cíclica, com han constatat des
d’un punt de vista geofísic Yi
YangiXiaodongSong(Institutde
GeofísicaTeòrica iAplicadade la
UniversitatdePequín).
“No sem’acudeixen efectes ca-

tastròfics, parlem de models per
entendre l’estructura interna de
la Terra. Els terratrèmols, per
exemple, no depenen d’això que
s’acaba de descobrir”, afegeix el
professorLuri (UB)."

“L’edat dels humans
ésmolt curta
relacionada amb les
edats geològiques i
astronòmiques”

arriba a haver, d’aquí milers de
milionsd’anys;moltdifícilmentla
humanitat arribarà a veure-ho”,
destaca Juan José Curto, doctor
en Ciències Físiques i investiga-
dordelDepartamentdeGeofísica
de l’Observatoride l’Ebre.
La Terra no deixarà de girar ni

començarà a girar en direcció
contrària, repeteix la comunitat
científica,molestaamblesteories
catastròfiques sorgides després
de la descoberta. Doctors enFísi-
ca o Geologia s’han animat a fer
pedagogiaa lesxarxes socials.
Queeldias’allargui, encaraque

sigui molt a llarg termini, d’aquí
milions d’anys, quins canvis pro-
vocarà? Si el dia dura més hores,
seran més grans les oscil·lacions
delatemperaturaalllargd’aquest
dia que tindrà més hores que les

Anysqueguanyenunsegon

! Lavelocitatderotacióés la
queestableix laduradad’un
dia: 24hores.Coneixedors
que laTerraestàperdent
velocitatderotació,quegira
mésapocapocsobreel
propieix, lacomunitatcien-
tífica internacionalvaacor-
darafegir l’anomenatsegon
intercalar.A lapràctica,
cadacertnombred’anys
s’afegeixunsegonaddicio-
nal; esva ferel2015.Siels
rellotgeshumansnoho
tinguessinencompte,amb
elpasdelsanyselnostre
tempsdeixariadereflectirel

tempsastronòmic,hihauria,
doncs,undesfasament.Una
maneradeguanyar tempsal
temps icorregir ladesacce-
leració.El segonaddicional
permetadaptar lavelocitat
minvantdelplanetaal càlcul
humàdelpasdel temps. “Les
correccionses fanperquè la
Terras’alenteix”,diuXavier
Luri (UB). “Elsúltims
2.500 anys, cadadias’ha
incrementaten40mil·lise-
gons”, afegeix.Unproblema
afegit: la tendènciaa lades-
acceleracióés irregular i
impredictible.
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Obispo agradece la labor de periodistas: "la
fuente es lo importante"
Barcelona, 24 ene (EFE).- El obispo auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, ha agradecido hoy
la labor de los periodistas, les ha pedido que siempre ejerzan su oficio con amor y con pasión y
ha subrayado que "la fuente es lo importante, ha de ser de fiar y necesitamos fidelidad en la
verdad"

Vilanova ha oficiado este martes una misa en la parroquia de Sant Francesc de Barcelona en
recuerdo de los periodistas fallecidos en Cataluña, con motivo de la celebración del patrón de
los profesionales de la comunicación, san Francesc de Sales.

"Quiero expresaros mi gratitud por vuestro trabajo de periodistas, que ejercéis desde la
vocación" y con el ánimo de "informar para formar estando bien formado", ha dicho el obispo en
la homilía de la misa, a la que han asistido medio centenar de periodistas, la mayoría dedicados
a la información religiosa.

El obispo ha reconocido la dificultad de informar verazmente "en un mundo cambiante" pero ha
recomendado "mantenerse siempre en el amor, que es la esencia de la vida, y en hacer las
cosas con pasión".

Ha comparado a los periodistas con los evangelistas que Jesucristo necesitó para difundir el
pensamiento cristiano, "portadores de noticias", ha dicho.

"Os necesitamos porque hay mucha información, pero la fuente es lo importante, ha de ser de
fiar y necesitamos fidelidad en la verdad", ha añadido el obispo antes de departir una comida
con un grupo de periodistas.

Durante la misa, a la que también han asistido algunos de los familiares de los periodistas
fallecidos en los últimos doce meses, han sido recordados los periodistas colegiados difuntos en
2022 y 2023.

Los profesionales colegiados que fallecieron en 2022 y en lo que llevamos de año son Josep
Rafael Arranz, Miquel Benítez, Josep Cabayol, Maria del Mar de Foncuberta, Prantxes Xabier
Etxarri, Máximo Fernández, Félix Llovell, Jordi Maluquer, José Martí Gómez, Esteban Molist,
Salvador Pascual, LLuis Pau Vila, Josep María Perelló, Valentín Popescu, Jordi Roviralta, Jordi
Soler, Pedro Vidal Ñaco, Ginés Vivancos y Jorge de Cominges. EFE

fjn/ll

https://www.lavanguardia.com/vida/20230124/8706308/obispo-agradece-labor-periodistas-fuente-importante.html


Mitjà: catalunyareligio.cat

Publicat: 24/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 13.508 Lectores

Valor: 472€

URL: https://www.catalunyareligio.cat/ca/com-evolucionat-nom...

Com ha evolucionat el nombre de centres
de culte en els últims 10 anys? | Catalunya
Religió
Roger Vilaclara –CR A Catalunya hi ha actualment 7.275 centres de culte de 15 confessions
religioses diferents. El 80% d'aquests són catòlics segons l'última actualització del Mapa
Religiós de Catalunya que publica la Direcció General d'Afers Religiosos. Però, i la resta de
confessions, quin tant per cent representen? Com ha evolucionat el nombre de centres de culte
en els últims 10 anys? 

En termes generals, la resposta ràpida que podem formular és que en els darrers anys no ha
evolucionat gaire. Però anem al detall per trobar el més rellevant. 

 

Mentre el 2013, els centres de culte de l'Església catòlica representaven el 84% (6.701), el 2021,
els bisbats en comptabilitzen 5.956. D'aquesta baixada de tant per cent, se'n beneficien la resta
de confessions religioses. Les esglésies evangèliques passen de representar el 8,2% (657) a
ser-ne el 10,9% (812), segurament el canvi més substancial. També hi ha canvis en els
musulmans, la tercera religió amb més presència de centres de culte: del 2,9% (231) al 3,9%
(290) el 2021. Només hi ha una confessió més que superi l'1% de representativitat en l'àmbit de
centres de culte: Els testimonis de Jehovà. Curiosament el seu percentatge no varia. El 2013
comptaven amb un 1,5% del total de centres de culte (126) i el 2021 es mantenen, però amb la
xifra de 115 centres. El 2013, els centres de culte de la resta de confessions representen el 3%
(243). El 2021, les confessions com el budisme, l'església ortodoxa, l'hinduisme, el sikhisme, els
bahá'í, el judaisme, entre d'altres, pugen al 3,5% (263). 

La diferència entre centres de culte catòlics i la resta de confessions és evident. Això provoca
que, en qualsevol gràfic sobre l'evolució dels darrers anys, sigui difícil veure la tendència de la
resta de confessions si es compara amb l'Església catòlica. Si obviem les dades de les
esglésies i comunitats catòliques, veurem l'evolució entre els centres de culte de l'Església
evangèlica i l'Islam en els darrers 10 anys, les dues confessions amb més presència després de
la catòlica.

 

Al gràfic s'hi veu una clara tendència ascendent d'ambdues confessions. Especialment, els
evangèlics, del 2004 al 2016 doblen el nombre de centres de culte: De 341 a 724. El 2017 hi ha
una petita baixada amb 684 centres de culte, després torna a augmentar i el 2020 torna a baixar.
La darrera xifra publicada torna a marcar la tendència a l'alça amb 812 centres.

La majoria de confessions mantenen una mateixa tendència: un creixement important fins al
2013 i una estabilització fins al 2021

L'Islam no experimenta un creixement tan gran, però la seva tendència creixent és constant els
darrers 13 anys passant de 139 centres de culte el 2004 a 290 el 2021. I pel que fa a la resta de
confessions, quina és la seva evolució? Ho podem veure obviant les tres religions amb més

https://www.catalunyareligio.cat/ca/com-evolucionat-nombre-centres-culte-10-anys


centres de culte. 

 

D'aquesta manera vèiem amb claredat una mateixa tendència per la majoria de confessions no
catòliques. Un creixement molt important entre el 2004 i el 2013, que comença a frenar el 2014 i
que s'estabilitza en els darrers 7 anys. Entre elles destaca l'església ortodoxa amb el creixement
més gran passant de 8 centres de culte el 2004 a 52 el 2013. Amb aquest augment, els
ortodoxos a Catalunya passen de ser la novena confessió pel que fa a nombre de centres de
culte a ser-ne la cinquena. 

També són rellevants les dades de l'hinduisme que és l'única religió que en els anys de
creixement experimenta un descens: De 34 el 2010 a 28 el 2013. Decreixement que es repeteix,
en menor mesura, en els últims anys de què es disposen dades. 

 

Unes dades que han generat confusions

Les dades recollides són el resultat del treball fet per Afers Religiosos amb el Mapa religiós de
Catalunya. La d'aquest 2021 es tracta de la setena actualització d'un treball que va començar
l'any 2001. 

La informació del Mapa religiós es concreta en un estudi que incorpora, per una banda,
informació quantitativa amb el recull de dades específiques sobre cada centre religiós establert a
Catalunya, i, per una altra, informació qualitativa recollida a partir de les entrevistes als
representants de confessions, centres de culte, organitzacions i entitats religioses. Aquest treball
es fa progressivament a partir d'actualitzacions, l'última dura a terme per la Fundació Pere
Tarrés. 

Pel que fa a les dades referents a l'Església catòlica, aquestes són proporcionades per les
diòcesis amb seu a Catalunya a causa del nombre inabastable de centres de culte catòlics. Amb
tot, cada bisbat té un criteri diferent per establir què és un centre de culte. Per aquests criteris,
que també han canviat al llarg dels anys, s'han detectat algunes fluctuacions pel que fa al
nombre de centres de culte catòlics del Mapa religiós de Catalunya.
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El Vaticano frena la creación por parte de la
Iglesia alemana de un órgano legislativo
independiente
Altos funcionarios del Vaticano han notificado a los obispos de Alemania que no están
facultados para crear un órgano legislativo independiente, formado por clérigos y laicos,
que actuaría como órgano de gobierno de toda la Iglesia en el país, una medida que fue
aprobada en una reunión organizada por el camino sinodal de ese país el pasado mes de
septiembre.

"Deseamos dejar claro que ni el camino sinodal, ni ningún organismo establecido por él, ni
ninguna Conferencia Episcopal tienen competencias para establecer un Consejo Sinodal a
nivel nacional, diocesano o parroquial", se lee en una carta remitida el 16 de enero a los
obispos alemanes, que ha sido hecha pública por el medio de comunicación de información
católica 'The Pillar'.

La misiva -que hasta ahora era confidencial- está firmada por el secretario de Estado Vaticano,
el cardenal Pietro Parolin; el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal
español Luis Ladaria Ferrer y el responsable del Dicasterio para los Obispos, elcardenal Marc
Ouellet.

La creación de un órgano permanente de gobierno de obispos y laicos para la Iglesia en
Alemania fue aprobada por una votación en la sesión plenaria del camino sinodal en
Frankfurt del 8 al 10 de septiembre. Desde 2019, el camino sinodal ha reunido a obispos y
laicos de Alemania en un foro para discutir cuatro temas -poder, sacerdocio, mujeres en la
Iglesia y sexualidad- cuyas propuestas concretas serán sometidas a una votación final en 2023.

El consejo sinodal que iba a erigirse en la iglesia germana estaría dotado de la capacidad de
tomar "decisiones fundamentales de importancia supra-diocesana sobre planificación pastoral,
perspectivas de futuro y cuestiones presupuestarias de la Iglesia que no se deciden a nivel de
las diócesis".

El Vaticano se ha pronunciado en contra de esta medida, después de que cinco obispos
alemanes -el cardenal Rainer Maria Woelki, arzobispo de Colonia; y por los obispos Bertram
Meier (Augsburgo), Stefan Oster (Passau), Rudolf Voderholzer (Ratisbona) y Gregor Maria
Hanke (Eichstätt)- preguntaran el pasado 21 de diciembre al Vaticano si estaban estaban
"obligados" o "autorizados" a "participar" en este consejo sinodal.

La cuestión fue planteada tras la visita 'ad limina' de los obispos alemanes a Roma el pasado
noviembre en la que Parolin, Ladaria y Ouellet se reunieron a puertas cerradas con los obispos
alemanes.

La Iglesia alemana, desconcertada

El presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo de Limburgo, Georg Bätzing, a quien fue
dirigida la carta del Vaticano en la que se echaba el freno a la constitución de este órgano

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230124/vaticano-frena-creacion-parte-iglesia-81854806


legislativo e independiente, ha publicado por su parte un comunicado en el que muestra su
desconcierto ante el paso dado por el Vaticano.

De este modo, ha mostrado su perplejidad porque asegura que, según se convino tras la visita
'ad limina' de noviembre, la línea de acción común era "la escucha y el diálogo mutuo
deberían continuar en los próximos meses".

"En vista de la sinodalidad, no se trata en primer lugar de cuestiones dogmáticas, sino de
cuestiones de cultura sinodal vivida en la consulta y la toma de decisiones conjuntas. Nadie
está cuestionando la autoridad del episcopado", ha afirmado el obispo alemán en una
declaración publicada este lunes 23 de enero.

Noticias relacionadas

Bätzing ha calificado de este modo de "infundada" la preocupación del Vaticano "de que un
nuevo organismo pueda situarse por encima de la conferencia episcopal o socavar la
autoridad de los obispos individualmente."

"El consejo sinodal, que será preparado por el comité sinodal, funcionará por tanto dentro del
derecho canónico vigente de acuerdo con el mandato contenido en la resolución", ha
especificado.
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Els matins - "Atrapades entre dos mons":
catalanes que pateixen en nom de l'islam
24/01/2023

"Sense ficció" emet el documental "Atrapades entre dos mons". Les protagonistes són noies
catalanes de família musulmana que per primer cop alcen la veu públicament per denunciar que
en nom de la religió se'ls han prohibit moltes coses. Per exemple: anar d'excursió, anar a la
piscina... O se les ha castigat per perdre la virginitat abans del matrimoni, els han prohibit
parelles per no compartir religió o les han perseguit per ser lesbianes. Parlem amb una d'elles,
la Sukaina.

https://ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/atrapades-entre-dos-mons-catalanes-que-pateixen-en-nom-de-lislam/video/6199267/
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Els canvis interns en l’arxidiòcesi 
de Tarragona afectaran els 
temples de l’Urgell i les Garrigues
Ha decidit reduir a la meitat els seus arxiprestats
L’arxidiòcesi de Tarragona 
ha decidit reorganitzar la 
seva estructura interna 
reduint a la meitat, de 
deu a cinc, el nombre 
d’arxiprestats, una mesura 
que afectarà les esglésies de 
les Garrigues i l’Urgell que 
passaran a configurar un sol 
arxiprestat.

Lleida
ACN

L’arquebisbe de Tarragona, Joan 

Planellas, va explicar ahir als mi-

tjans de comunicació que el canvi 

els permetrà ser “més eficients” i 
treballar “en conjunt”. Les parrò-

quies, va precisar Planellas, ja fa 

dos anys que treballen de facto 

sota aquesta nova organització. 
L’arquebisbe de Tarragona va de-

fensar que aquesta reorganitza-

ció no afectarà l’economia de les 

parròquies i que aquestes con-

servaran els seus comptes, però 
sí que afectarà en la gestió d’algu-

nes activitats com són la cateque-

si, les celebracions o els serveis 

de Càritas, entre altres.
D’altra banda, Planellas va ne-

gar que el canvi de remodelació 

s’hagi produït a conseqüència de 

la suposada manca de mossens 

que hi ha al territori. En aquest 
sentit, va assegurar que els prop 
de 130 capellans que hi ha actual-

ment “poden portar bé la realitat 

de la diòcesi”, però va afirmar 
que “es pot portar millor amb la 

col·laboració activa”, fent al·lusió 
al treball conjunt de les noves 

24 unitats pastorals. Planellas va 
parlar sobre l’estat d’algunes pa-

rròquies i va destacar el “proble-

ma gravíssim” que té l’església 
de Santa Maria de Barberà de la 

Conca, on s’ha d’enderrocar la ca-

pella de la Mare de Déu del Roser 

arran d’una esquerda.

FOTO: ACN / L’Arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles, ahir
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El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà compta amb una de les 

Oficines Comarcals de Transició 
Energètica impulsades per la 
Generalitat i que té com a fina-

litat col·laborar en la planificació 
i disseny comarcal de la implan-

tació de les energies renovables 

a Catalunya.
La creació d’aquesta oficina 

permet reforçar el servei amb la 

dotació d’un tècnic ambiental. 
Actualment el consell està tre-

ballant en l’àmbit de l’estratègia 

SOLARCAT que busca prioritzar 

el model de generació renovable 

distribuïda i participativa i s’ofe-

riran serveis d’assessorament i 

suport tècnic en matèria d’ener-

gia als ajuntaments i ciutadaans, 

així com assistència en la trami-

tació de subvencions destinades 
a tasques com la rehabilitació 

energètica d’edificis, la mobilitat 
elèctrica o la implantació de sis-

temes tèrmics renovables.

El Pallars Jussà es dota 
d’una nova oficina per a 
promoure les renovables

FOTO: C.C.P. / Façana del Consell Comarcal del Pallars Jussà

L’Associació Catalana de Comuni-

tats de Regants (Acatcor) i l’em-

presa Linkener Renovables han 

organitzat una jornada tècnica el 

pròxim divendres, 3 de febrer, a 
les 10.30 hores a l’Escola Agrària 
de Tàrrega per donar a conèixer 

a les comunitats de regants com 

poden estalviar en la seva factura 

elèctrica, arran dels canvis nor-

matius de la nova Política Agrària 
Comuna (PAC), que els permet 

accedir a dues tarifes de potència 

elèctrica a l’any. L’acte constarà 
d’una part d’exposició teòrica i, 
a continuació, responsables de 
l’empresa Linkener Renovables 

duran a terme diferents estudis 

de l’estalvi a les comunitats que 

ho sol·licitin i facilitin les seves 
factures, per determinar si és 

convenient que facin el canvi de 

potència o que redueixin la que 

tenen contractada.

Les comunitats de regants 
participaran en una jornada 
sobre estalvi en electricitat

FOTO: Acatcor / La junta directiva d’Acatcor durant una reunió

Cervera difon la 

festa de l’Aquelarre 

avui a l’Espluga 

de Francolí

La 457a Fira de Sant Vicenç  de 

l’Espluga de Francolí ha convi-
dat la festa de l’Aquelarre, que 

oferirà una mostra de foc, amb 

dels Diables de Cervera Ca-

rranquers; una conferència, a 

càrrec de la regidora de Festes 

i Aquelarre, Mireia Brandon, i 

promocionarà la festa i l’ofer-

ta turística del municipi en un 
estand. La fira se celebra des 
d’avui i fins al 29 de gener.

El Baix Cinca dona 

llum verda al Pla 

de Sostenibilitat 

Turística pel 2023

El Pla de Sostenibilitat 

Turística de la Comarca del 
Baix Cinca va celebrar en el 

marc de la fira Fitur la comis-

sió de seguiment, on es va 

aprovar la programació de 

cara a aquest 2023. Durant 
el transcurs de l’any, s’espe-

ra que es publiquin totes les 

licitacions que permetran exe-

cutar posteriorment les obres.

Junts reclama 
implantar 
els estudis 
d’infermeria
al Pirineu
El grup parlamentari de Junts 
per Catalunya ha registrat una 

proposta de resolució on insta 

el Govern a reprendre els tre-

balls previs per posar en fun-

cionament la Unitat Docent Pi-

rineu, amb els estudis del grau 

d’infermeria, a la vegueria de 

l’Alt Pirineu i Aran. L’objectiu 
és que aquests estudis es pu-

guin iniciar en el curs acadèmic 

2023-24 o, en el seu defecte i 

com a màxim, en el curs aca-

dèmic 2024-25.  El grup parla-

mentari considera que el canvi 

de responsables a Salut, Recer-

ca i Universitats, i a la Delegació 

del Govern, ha aturat “un pro-

cés clau” per garantir la cober-
tura de professionals d’aquest 

sector al territori pirinenc. 
Junts els considera “imprescin-

dibles” per garantir la cobertu-

ra de professionals d’inferme-

ria als dispositius assistencials 
del Pirineu i “fonamentals” per 
a la revitalització econòmica.
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RELIGIÓ ESTRUCTURA

❘ LLEIDA ❘ L’arxidiòcesi de Tarra-
gona ha decidit reorganitzar la 
seua estructura interna, i ho ha 
fet reduint a la meitat, de deu a 
cinc, el nombre d’arxiprestats. 
D’aquesta manera, la Conca, 
l’Urgell i les Garrigues con-
figuraran un sol arxiprestat. 
Segons va explicar ahir l’ar-
quebisbe de Tarragona, Joan 
Planellas, el canvi els perme-
trà ser “més eficients” i poder 
treballar “en conjunt”. 

Les parròquies ja fa dos 
anys que treballen de facto so-
ta aquesta nova organització, 
que no afecta els seus comptes 
però sí la gestió d’algunes ac-
tivitats, com ara la catequesi, 

les celebracions o els serveis 
de Càritas, entre altres coses. 
A l’arxiprestat de la Conca-Ur-
gell-les Garrigues hi haurà ara 
cinc unitats pastorals: la de 
Montblanc, la de l’Espluga de 
Francolí, la de Santa Coloma 
de Queralt, la d’Arbeca i la de 
l’Albi. Segons van explicar des 
de l’arxidiòcesi de Tarragona, 

les unitats pastorals tindran 
unes parròquies de referència, 
un responsable d’evangelitza-
ció, catequesi i formació, un al-
tre de litúrgia i un altre d’acció 
caritativa i social. D’altra ban-
da, també hauran de formar 
un Consell Pastoral compost 
per preveres, diaques, persones 
consagrades i laics.

L’arxidiòcesi  
de Tarragona 
redueix a cinc 
els arxiprestats
Un engloba l’Urgell  
i les Garrigues

ACN

L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas.

Lleida va tancar el 2021 
amb 1.716 habitants més
Segons l’INE, a 1 de gener del 2022 hi havia 441.443 persones 
empadronades a la província || Puja la població estrangera

POBLACIÓ ESTADÍSTIQUES

L.G./AGÈNCIES
❘ LLEIDA ❘ Les comarques lleidata-
nes van finalitzar l’any 2021, el 
segon de la pandèmia de la co-
vid, amb un increment de 1.716 
habitants més, gràcies a l’arri-
bada de ciutadans estrangers. 
Segons les dades definitives 
del padró continu a 1 de gener 
del 2022, fetes públiques ahir 
per l’Institut Nacional d’Esta-
dística (INE), la província de 
Lleida comptava amb 441.443 
habitants. L’augment es deu a 
la població de nacionalitat es-
trangera, amb 1.903 residents 
més, que compensen la baixa-
da de la població empadrona-
da de nacionalitat espanyola, 
que va caure en 187 persones 

al tancament del 2021. Segons 
l’INE, la població estrangera 
representava el 18,87% del 
total de la població. Per grups 
d’edat, l’estadística assenyala 
un descens de població entre 
els 0 i 15 anys, amb 545 em-
padronats menys a la demar-
cació, mentre que augmenta 
entre els lleidatans de 65 anys 
i més, amb 993 persones més, 

i representen prop del 20% de 
la població.

L’últim any, ha augmentat 
l’edat mitjana a les comarques 
lleidatanes. Així, a 1 de ge-
ner del 2022 se situava en els 
43,73 anys davant els 43,58 
anys del 2021. Era inferior a 
la mitjana estatal, que va ser 
de 44,08 anys, però superior a 
la mitjana catalana, de 43,33 

anys. A Catalunya, al tanca-
ment del 2021 hi havia un total 
de 7.792.611 persones empa-
dronades, 29.249 més que un 
any abans. Es va incrementar 
població tant de nacionalitat 
espanyola, amb 8.104 habi-
tants més, com estrangera, 
amb 21.145 empadronats més 
que a 1 de gener del 2021. En 
el conjunt d’Espanya, l’11,7% 
de la població empadronada 
era estrangera, un percentat-
ge que, segons l’INE, és el més 
alt registrat des del 2012. Fa 
deu anys, el percentatge d’es-
trangers empadronats arriba-
va a un 12,1%, una xifra que 
ha anat caient fins a assolir el 
9,8% el 2017, la xifra més baixa 
de l’última dècada. Després de 
l’esmentat any, el percentatge 
d’estrangers al padró va tor-
nar a créixer, fins a situar-se en 
aquest 11,7% que es va regis-
trar a l’inici del 2022. Això es 
deu, segons l’INE, al fet que el 
nombre d’estrangers empadro-
nats va augmentar en 102.784 
durant el 2021 i es va situar 
en 5.542.932 persones a 1 de 
gener del 2022. En general, la 
població va créixer en 90.313 
persones, i es va situar a inicis 
de l’any passat en 47.475.420 
habitants. Suposa una recupe-
ració del descens que es va re-
gistrar el 2020, l’any marcat per 
les morts per la pandèmia de la 
covid-19, i fixa un nou màxim 
en la sèrie del Padró de l’INE.

GRUPS D’EDAT

Baixa la població entre  

els 0 i els 15 anys i 

augmenta a partir dels 65, 

segons les dades de l’INE

LES CLAUS

A 1 de gener del 2022
z Segons les dades publicades 
ahir per l’INE, en aquesta data 
hi havia un total de 441.443 
persones empadronades a les 
comarques lleidatanes. Supo-
sa un augment de població de 
1.716 persones gràcies als ciu-
tadans estrangers.

Catalunya
z Al tancament del 2021, a Ca-
talunya hi havia un total de 
7.792.611 persones empadro-
nades, 29.249 més que un any 
abans. Augmenta més entre la 
població estrangera.

Espanya
z  La població va créixer en 
90.313 persones, fet que supo-
sa una recuperació del descens 
que es va registrar el 2020, any 
marcat per les morts per la 
pandèmia de la covid.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La investigadora 
de la Universitat de Lleida 
(UdL) i l’Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida (IRB-
Lleida) Aida Serra ha rebut 
una ajuda Ramón y Cajal 
de l’Agència Estatal d’In-
vestigació del ministeri de 
Ciència i Innovació per als 
seus treballs centrats a des-
cobrir mecanismes alterats 
de comunicació intercel·lular 
que contribueixen a l’esta-
bliment i la progressió de la 
neuropatologia i la patologia 
sistèmica. 

L’ajuda Ramón y Cajal té 
com a finalitat promoure la 
incorporació de personal in-
vestigador amb una trajec-
tòria destacada en centres 
R+D. Aquesta prestigiosa 
ajuda passa per un complex 
procés de selecció en el qual 
es valoren els mèrits curri-
culars i les capacitats dels 
candidats per poder liderar 
una línia d’investigació, en 
funció de l’experiència ci-

entífica i professional, així 
com de la independència de 
la seua trajectòria. 

Així mateix, l’agència 
estatal atorgarà un total de 
236.350 euros per cinc anys 
a la Universitat de Lleida en 
reconeixement als mèrits i 
la tasca de Serra, que actu-
alment colidera el grup d’in-
vestigació +Pec Proteomics. 
Es tracta de la segona ajuda 
per a personal investigador 
de l’IRBLleida en una con-
vocatòria molt competitiva.

Aida Serra.

Ajuda estatal per a  
la investigadora de 
l’IRBLleida Aida Serra

CIÈNCIA RECONEIXEMENT

Una empresa 
acompanya en 
el final de la  
vida a domicili
Mon&Dol, que ofereix 
teràpies holístiques

DOL

❘ LLEIDA ❘ La demarcació de 
Lleida comptarà amb un 
servei d’acompanyament 
en el dol a domicili a tra-
vés de l’empresa privada 
Mon&Dol. Remei Capi-
tan, especialista en acom-
panyament integral al dol 
i impulsora d’Agraïments, 
acompanyarà a domicili 
les persones al final de la 
seua vida. Ho farà al cos-
tat d’una infermera, ja que 
Mon&Dol compta amb un 
equip multidisciplinari del 
qual formen part una altra 
infermera, una psicòloga 
sanitària i un osteòpata 
holístic, tots ells especia-
litzats en aquesta matèria. 
L’empresa, fundada per 
Montse Robles, especialis-
ta en dol, ofereix els serveis 
a les noves instal·lacions de 
l’avinguda Artesa, 43, de 
Lleida i també a domicili. 
Així mateix, du a terme di-
ferents activitats divulgati-
ves per atansar i visibilitzar 
la mort i el dol a la societat, 
per trencar així tabús i con-
tribuir a la normalització 
del procés de dol.

L’OMS investiga un 
xarop després de 
300 morts

SALUT

❘ MADRID ❘ L’OMS ha obert 
una investigació per acla-
rir si existeix alguna con-
nexió entre els fabricants 
farmacèutics de xarops per 
a la tos contaminats amb 
un tòxic que han estat re-
lacionats amb la mort de 
tres-cents nens a Indonè-
sia, Uzbekistan i Gàmbia. 
L’organisme ha posat el 
focus de les investigacions 
en les matèries primeres 
utilitzades.

Balaguer celebra 
dissabte la Nit  
de la Sardana

MÚSICA

❘  BALAGUER ❘  La Paeria de 
Balaguer, juntament amb 
l’Associació Balaguer Ca-
pital de la Sardana 2022, 
ha programat per dissabte 
vinent, 28 de gener, l’espec-
tacle Les mil i una nits, de 
la Cobla La Principal del 
Llobregat. L’espectacle, em-
marcat en la vint-i-setena 
Nit de la Sardana, tindrà 
lloc a les 19.30 hores al Te-
atre Municipal de la capital 
de la Noguera.
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Tarragona passa de deu a cinc arxiprestats |
redacció | Societat | El Punt Avui
L’arxidiòcesi de Tarragona reduirà a la meitat, de deu a cinc, el nombre d’arxiprestats. Les noves
delimitacions –24 unitats pastorals– equivalen a les comarques de l’Alt Camp, el Baix Penedès i
el Tarragonès, mentre que el Baix Camp i el Priorat seran un sol arxiprestat, i la Conca, l’Urgell i
les Garrigues, un altre. L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, justifica el canvi per ser “més
eficients”.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2246007-tarragona-passa-de-deu-a-cinc-arxiprestats.html
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L’arxidiòcesi de Tarragona passa de deu a
cinc arxiprestats i crea unitats pastorals |
Catalunya Religió
Arquebisbat de Tarragona L'arquebisbe Joan Planellas ha signat un decret pel qual s'estableix
una nova distribució territorial a l'arxidiòcesi de Tarragona. Aquesta nova distribució estableix
cinc nous arxiprestats en substitució dels deu que hi havia fins ara i crea un total de vint-i-quatre
Unitats Pastorals (UPA). 

La reestructuració que ha firmat l'arquebisbe de Tarragona aquest dissabte respon a les
necessitats pastorals de l’arxidiòcesi, així com a un procés de renovació personal i comunitària
que, partint del procés sinodal, "possibiliti una transformació missionera de les parròquies i
comunitats diocesanes". Des de l'arquebisbat expliquen que la reforma, aprovada pel Consell
Episcopal, ha comptat amb les aportacions del Consell Presbiteral, el Consell Pastoral Diocesà i
el Consell d’Arxiprestes.

La nova distribució territorial és causada per la voluntat d’atendre convenientment les
necessitats pastorals de les parròquies, tenint en compte els canvis demogràfics, socials i
pastorals que està vivint la societat. Així, "la creació de les Unitats pastorals facilitarà la cura
pastoral dels fidels a partir d’accions comunes", assegura l'arquebisbat.

Una nova organització territorial

Des d’ara, l’arquebisbat de Tarragona comptarà amb un total de cinc arxiprestats: l’Alt Camp, el
Baix Penedès, el Baix Camp – Priorat, la Conca – Urgell – Garrigues, i el Tarragonès. L’Alt
Camp comptarà amb un total de tres UPA: la de Valls, la de Vila-rodona i la d’Alcover. També
l’arxiprestat del Baix Penedès disposarà de tres UPA, que seran la del Vendrell, la de Llorenç
del Penedès i l’Arboç, i la de Calafell. Per altra banda, l’arxiprestat del Baix Camp – Priorat
tindrà un total de set UPA: la de Falset, la de Cornudella de Montsant, la de Cambrils, la de
Riudoms i Mont-roig del Camp, la de les Borges del Camp, la de la Selva del Camp i la de Reus.
En el cas de l’arxiprestat de la Conca – Urgell – Garrigues, hi haurà cinc UPA: la de Montblanc,
la de l’Espluga de Francolí, la de Santa Coloma de Queralt, la d’Arbeca i la de l’Albi. I, finalment,
l’arxiprestat del Tarragonès estarà format per sis Unitats pastorals: la de Torredembarra, la de
Tarragona, la de Sant Salvador de Tarragona, els Pallaresos i el Catllar; la del Morell i
Constantí, la de Vila-seca i la de Torreforta i Bonavista.

En el document del decret es poden consultar les parròquies que pertanyen a cadascuna de les
unitats pastorals.

Les unitats pastorals: una crida a la comunió i a la missió

Les unitats pastorals que ara es formen a l'arxidiòcesi són comunitats de fidels configurades com
una agrupació de parròquies, les quals, conservant la seva identitat, els seus drets i els seus
deures, comparteixen uns criteris pastorals comuns en clau missionera i sinodal per tal de
garantir “la cura pastoral dels fidels de totes les parròquies i potenciar i facilitar la creació de
comunitats vives i evangelitzadores”.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/arxidiocesi-tarragona-passa-deu-cinc-arxiprestats
https://www.arquebisbattarragona.cat/2023/01/24/larxidiocesi-de-tarragona-reestructura-la-seva-distribucio-territorial/
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2023-01/2023-01-21-Restructuracio_arxiprestal-1.pdf


Un dels aspectes que es vol potenciar amb la creació de les unitats pastorals és el treball en
equip i la corresponsabilitat en els sectors pastorals primordials. En aquest sentit, les unitats
pastorals tindran unes parròquies de referència, un responsable d’evangelització, catequesi i
formació; un altre de litúrgia i pietat popular; i un altre d’acció caritativa i social. En els tres casos
es comptarà amb un equip apostòlic de col·laboradors compromesos amb el treball específic a
fer en cada espai d’evangelització.

A més, es formarà un equip rector per a cada UPA, que podrà coincidir amb el Consell
Permanent del Consell Pastoral de la mateixa UPA, format pel coordinador de l’UPA, que
designarà l’arquebisbe; els altres rectors, el secretari i els responsables dels sectors pastorals.
Aquest equip haurà d’implementar una cultura de la sinodalitat en clau evangelitzadora i prendre
decisions promovent aquest treball cooperatiu.

I, per altra banda, les unitats pastorals hauran de configurar un Consell Pastoral compost per
preveres, diaques, persones consagrades i laics i laiques de diferents sectors i associacions
cristianes, per a fer possible la participació, la col·laboració i l’exercici de corresponsabilitat de
tots en la missió de l’Església.

En el document del decret es poden consultar les parròquies que pertanyen a cadascuna de les
unitats pastorals i les parròquies de referència, així com el funcionament concret en cadascun
dels aspectes de la vida comunitària dins les unitats pastorals.



Mitjà: reusdigital.cat

Publicat: 24/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 38.309 Lectores

Valor: 550€

URL: https://www.reusdigital.cat/noticia/97164/nova-organitz...

Nova organització territorial de l'arxidiòcesi
de Tarragona: el Baix Camp i el Priorat
configuren un únic arxiprestat
L’arxidiòcesi de Tarragona compta, des del passat dissabte dia 21 de gener, amb una nova
distribució territorial. L’arquebisbe Joan Planellas va signar el decret pel qual es formen cinc
nous arxiprestats en substitució dels deu que hi havia fins ara, i es creen un total de 24 unitats
pastorals (UPA). Aquesta reestructuració "respon a les necessitats pastorals de l’arxidiòcesi, així
com a un procés de renovació personal i comunitària que, partint del procés sinodal, possibiliti
una transformació missionera de les parròquies i comunitats diocesanes", segons s'ha apuntat
aquest dimarts.

La reforma, aprovada pel Consell Episcopal, ha comptat amb les aportacions del Consell
Presbiteral, el Consell Pastoral Diocesà i el Consell d’Arxiprestos. La nova distribució territorial
"ve donada per la voluntat d’atendre convenientment les necessitats pastorals de les parròquies,
tenint en compte els canvis demogràfics, socials i pastorals que està vivint la nostra societat",
s'ha subratllat en un comunicat de l'arxidiòcesi. 

Així, la creació de les Unitats pastorals "facilitarà la cura pastoral dels fidels a partir d’accions
comunes". L'arquebisbe de Tarragona ha defensat que aquesta reorganització no afectarà
l'economia de les parròquies i que aquestes conservaran els seus comptes, però sí que afectarà
en la gestió d'algunes activitats com són la catequesi, les celebracions o els serveis de Càritas,
entre altres.

Planellas ha negat que el canvi de remodelació s'hagi produït a conseqüència de la suposada
manca de mossens que hi ha al territori. Assegura que els prop de 130 capellans que hi ha
actualment "poden portar bé la realitat de la diòcesi", però afirma que "es pot portar millor amb la
col·laboració activa", fent al·lusió al treball conjunt de les noves 24 unitats pastorals.

La nova organització territorial

Des d’ara, l’Arquebisbat de Tarragona comptarà amb un total de cinc arxiprestats: l’Alt Camp, el
Baix Penedès, el Baix Camp-Priorat, la Conca-Urgell-Garrigues, i el Tarragonès.

Pel que fa a l’arxiprestat de l’Alt Camp, comptarà amb un total de tres unitats pastorals: la de
Valls, la de Vila-rodona i la d’Alcover. També l’arxiprestat del Baix Penedès disposarà de tres
UPA, que seran la del Vendrell, la de Llorenç del Penedès i l’Arboç, i la de Calafell.

Set unitats pastorals a l'arxiprestat Baix Camp-Priorat

https://www.reusdigital.cat/noticia/97164/nova-organitzacio-territorial-arxidiocesi-tarragona-baix-camp-priorat-unic-arxiprestat


Per altra banda, l’arxiprestat del Baix Camp-Priorat tindrà un total de set unitats pastorals: la de
Falset, la de Cornudella de Montsant, la de Cambrils, la de Riudoms i Mont-roig del Camp, la de
les Borges del Camp, la de la Selva del Camp i la de Reus.

En el cas de l’arxiprestat de la Conca-Urgell-Garrigues, hi haurà cinc unitats pastorals: la de
Montblanc, la de l’Espluga de Francolí, la de Santa Coloma de Queralt, la d’Arbeca i la de l’Albi.
I, finalment, l’arxiprestat del Tarragonès estarà format per sis unitats pastorals: la de
Torredembarra, la de Tarragona, la de Sant Salvador de Tarragona, els Pallaresos i el Catllar; la
del Morell i Constantí, la de Vila-seca i la de Torreforta i Bonavista.

En el document del decret es poden consultar les parròquies que pertanyen a cadascuna de les
unitats pastorals i les parròquies de referència, així com el funcionament concret en cadascun
dels aspectes de la vida comunitària dins les Unitats pastorals.

Declaracions de Planellas (vídeo: ACN)
[youtube]http://youtu.be/Lpx6AwmxupY[/youtube]
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El Arzobispado se gasta 3 millones de
euros al año en conservar el patrimonio
El Arzobispado de Tarragona se gasta la mitad de su presupuesto anual de mantenimiento de
sus propiedades en conservar su patrimonio, una cifra que asciende a 3 millones de euros. Así
lo aseguraba ayer el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, quien añadía que el 80% del
patrimonio que tiene la institución tiene que ver con la iglesia.

Entre las últimas inversiones, el Arzobispado destaca la reforma de la iglesia de Sant Pere de
Savallà del Comtat, un pequeño municipio de la Conca de Barberà. El templo quedó dañado
tras los temporales de enero de 2020. Planellas también recuerda los estudios y las mejoras que
se han llevado a cabo en la iglesia de Constantí, afectada por las grietas que hay en toda la
población. Se reformó la cubierta y se instalaron unos testigos para determinar la gravedad de la
situación. «Nos llegan buenas noticias. Parece que las grietas se han estancado», explicaba
ayer el arzobispo.

Otras de las preocupaciones de la institución son la iglesia de Barberà de la Conca y la de
Guimerà. Ambas cuentan con grietas que obligan a cerrarlas al público. Planellas añadía ayer
que, en cualquier de estos casos, «pedimos siempre la colaboración a otras administraciones
para poder subsanar la problemática».

La presencia de mujeres

Otra de las novedades que presenta la iglesia tarraconense en los últimos tiempos es el
aumento de presencia femenina en la institución. Se da el caso de que, en algunas parroquias,
son mujeres las que llevan a cabo las celebraciones dominicales en ausencia de prevere. Así lo
explicaba ayer Planellas, quien insistía en qué no se trata de una misa al uso. Para entenderlo
mejor, en las celebraciones dominicales –las que sí pueden hacer las mujeres– no hay plegaria
eucarística, es decir, se salta la parte de la consagración del pan y del vino. «Son celebraciones
dirigidas por laicos y laicas. Y en nuestra Archidiócesis tampoco se dan tantos casos. No llegan
a diez», añadía Planellas.

La apuesta del Arzobispado por abrir la iglesia a las mujeres es clara. Prueba de ello es que la
mitad de las delegaciones diocesanas están llevadas por mujeres. «El papel femenino en la
iglesia es muy importante. Soy partidario de que, todo lo que puedan hacer ellas, lo hagan.
Ahora bien, que hagan misa ya no depende del Arzobispado de Tarragona, sino de la iglesia
universal», explica.

Pese a que en un primer momento se podría sospechar que la incorporación de laicos en estas
celebraciones se debe a la falta de curas, Planellas lo descartaba ayer: «Con los religiosos que
tenemos, podríamos cubrir bien la Archidiócesis de Tarragona, pero creemos que todavía lo
podemos hacer mejor si contamos con la colaboración de los laicos», añadía.

Remodelación

El Arzobispado presentó la nueva distribución territorial de la Archidiócesis. «El resultado ha
sido fruto de una reflexión importante, donde han participado todas las parroquias. El objetivo es
saber cómo encarar el presente y el futuro para ser más eficaces», explicaba Planellas. Con

http://www.diaridetarragona.com/tarragona/el-arzobispado-se-gasta-3-millones-de-euros-al-ano-en-conservar-el-patrimonio-KH13631487


esta remodelación, se ha pasado de diez arciprestazgos a cinco, coincidiendo con las
comarcas: Alt Camp, Baix Penedès, Baix Camp y Priorat, Conca, Urgell y Garrigues y el
Tarragonès. Además, entre los cinco arciprestazgos hay un total de 24 unidades pastorales, o lo
que es lo mismo, una agrupación de parroquias, que trabajan conjuntamente sin perder su
identidad particular.

Tres casos a Fiscalía

El arzobispo explicó que, en sus casi cuatro años al frente de la institución, ha llevado ante la
Fiscalía tres casos de supuestos abusos sexuales por parte de religiosos. Al llegar a Tarragona,
Planellas puso en marcha una comisión para afrontar la problemática. «Siempre hemos
encarado los casos con contundencia y misericordia. Tanto para las víctimas como para lo que
habían cometido los actos», decía el arzobispo, quien también recriminó a los medios de
comunicación no dar tanta importancia cuando ha habido la resolución.

El último caso llevado a Fiscalía por la institución es el de una víctima de abusos sexuales, que
ocurrieron en Chile hace unos 30 años. La víctima vive ahora en Tarragona y ha presentado una
denuncia –por vía canónica– ante el Arzobispado de Tarragona por presuntos encubrimientos
por parte de la Compañía de Jesús de Chile. La institución tarraconense ha funcionado solo
como transmisor de la denuncia, tanto a la Fiscalía como a Roma.
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Arxiven la investigació per la mort de la
Kira, una noia de 15 anys que es va suïcidar
a Barcelona el 2021

Arxiven la investigació per la mort de la
Kira, una noia de 15 anys que es va suïcidar
a Barcelona el 2021

Judicial

El tribunal diu que l'Escola Pare Manyanet, on anava la
jove, no té cap mena de responsabilitat en el suïcidi perquè
no han trobat cap indici que demostri que la Kira va patir
assetjament escolar

Escola Jesús, Maria i Josep: Manyanet Sant Andreu de Barcelona 

 Google Maps
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El jutge tanca el cas del suïcidi d'una
alumna del Manyanet i conclou que no hi va
haver assetjament | Catalunya Religió
ACN  El titular del Jutjat d'Instrucció número 31 de Barcelona ha tancat el cas del suïcidi de
l'alumna de 15 anys del col·legi Para Manyanet Kira López i ha conclòs que no hi havia cap
situació d'assetjament a l'escola, segons explica el centre en una carta que ha fet arribar aquest
dimarts a les famílies. La jove es va llevar la vida el 19 de maig del 2021. El centre educatiu
afegeix a l'escrit, al qual ha tingut accés l'ACN, que el magistrat no veu que l'escola "pogués
tenir cap responsabilitat en aquesta dolorosa situació". L'alumna feia 3r d'ESO i els Mossos i el
Departament d'Educació van obrir una investigació per si hi podia haver relació entre la mort i
l'assetjament escolar.

A la carta que el centre ha adreçat a les famílies s'indica que les investigacions dutes a terme
"durant més d'un any" pel jutjat no han permès constatar que hi hagués hagut 'bullying' contra
l'alumna. "Durant aquests mesos, ni l'escola ni cap dels seus membres han estat mai objecte
d'aquesta investigació", afegeix la missiva.

També s'explica que tant el jutjat com els Mossos han fet una investigació "exhaustiva" en el
marc de la qual s'han analitzat les comunicacions de telèfon, xarxes i ordinador de l'alumna.
També es va prendre declaració a deu companys de la jove.

El sobreseïment es va decidir el 10 d'octubre del 2022 i a la carta es fa èmfasi en el fet que "no
hi ha cap delicte ni situació d'assetjament que justifiqui la investigació penal".

Finalment, en la investigació es va comprovar que un correu electrònic que va aparèixer a la
bústia de la jove després del seu decés amb les paraules 'mort' i 'mor' va ser enviat "per error"
per un company.

"Tot i que l'Ajuntament de Barcelona i els pares de la menor van recórrer la resolució, el mateix
Jutjat l'ha confirmat, mantenint el que l'escola va defensar des del primer moment: que no hi
havia cap indici que la nostra estimada Paula Kira, "una excel·lent alumna", com també la
defineix el Jutjat, patís assetjament de cap tipus", clou la carta enviada per l'escola a les famílies.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/jutge-tanca-cas-suicidi-alumna-manyanet-conclou-no
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El jutge tanca el cas de Kira López i
determina que no hi va haver assetjament
per part de l’escola Pare Manyanet
Els Mossos d’Esquadra i la Conselleria d’Educació han portat a terme una investigació
exhaustiva per esbrinar si el suïcidi de l’alumna podria tenir relació amb un suposat assetjament
escolar

El Jutjat d’Instrucció número 31 de Barcelona ha sobresegut i arxivat el procediment penal
que se seguia contra l’escola Pare Manyanet de Barcelona pel suïcidi de la seva alumna de 15
anys Kira López, el 19 de maig de 2021, i ha conclòs que no hi va haver cap situació
d’assetjament a l’escola.

Així ho ha comunicat el centre educatiu aquest dimarts a les famílies en una carta a què ha tingut
accés EFE i on consta que el jutge no veu que l’escola «pogués tenir cap responsabilitat en
aquesta dolosa situació».

Després del suïcidi, els Mossos d’Esquadra i la Conselleria d’Educació van obrir una
investigació per esbrinar si el suïcidi de l’alumna, que cursava 3r d’ESO, podria tenir relació
amb un suposat assetjament escolar.

Investigació del cas

El Jutjat d’Instrucció número 31 de Barcelona va ser l’encarregat d’investigar el cas penal en el
qual la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona es van personar com a part.

Durant mesos, el Jutjat i els Mossos d’Esquadra han portat a terme una investigació
exhaustiva i han analitzat les comunicacions de telèfon, xarxes, i ordinador de la Kira, han
analitzat la documentació de la Conselleria d’Educació i en el procediment van prendre
declaració a deu companys i amics de la Kira.

A la carta, la direcció del centre educatiu informa les famílies que, després de les investigacions
portades a terme pels Mossos d’Esquadra i pel mateix jutjat, es conclou que «no existeix indici
que indiqui que Paula Kira patís assetjament escolar» i que «no consta denúncia o
manifestació d’amics, companys o professors que Paula Kira estigués patint cap tipus
d’assetjament».

El centre educatiu també ha traslladat a les famílies que el jutge no ha trobat als dispositius
electrònics de la menor «cap indici ni res que faci sospitar de la participació d’un tercer en la
determinació de la menor de treure’s la vida. El més destacable són consultes psicològiques,
investigacions relacionades amb els seus estudis o plataformes de videojocs ‘online’».

Finalment, el jutge conclou que el correu electrònic que va aparèixer a la bústia de la Kira
després de la seva defunció amb les paraules «mort» i «mor» era un missatge «que un
company seu li va enviar per error», segons l’escola.

Notícies relacionades

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230124/jutge-tanca-cas-kira-lopez-assetjament-escola-pare-manyanet-81870150
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20211013/pare-manyanet-suicidio-acoso-colegio-barcelona-12236523


L’escola també comunica a les famílies que ha participat en la investigació aportant tota la
documentació que li ha sigut requerida pel jutjat i que el director de l’escola va declarar com a
testimoni per aclarir els mecanismes de detecció i actuació en casos d’assetjament entre iguals,
però que «ni l’escola ni cap dels seus membres han sigut mai objecte d’aquesta investigació».

El desembre del 2021, la Conselleria d’Educació, després d’una investigació paral·lela
encarregada a una auditoria externa, va concloure que no hi havia indicis d’assetjament escolar
en el suïcidi.
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El jutge tanca el cas del suïcidi d'una
alumna al col·legi Pare Manyanet
El titular del Jutjat d’Instrucció número 31 de Barcelona ha tancat el cas del suïcidi de l’alumna
de 15 anys del col·legi Para Manyanet Kira López i ha conclòs que no hi havia cap situació
d’assetjament a l’escola, segons explica el centre en una carta que ha fet arribar aquest dimarts
a les famílies.

La jove es va llevar la vida el 19 de maig del 2021. El centre educatiu afegeix a l’escrit, al qual
ha tingut accés l’ACN, que el magistrat no veu que l’escola “pogués tenir cap responsabilitat en
aquesta dolorosa situació”. L’alumna feia 3r d’ESO i els Mossos i el Departament d’Educació
van obrir una investigació per si hi podia haver relació entre la mort i l’assetjament escolar.

https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/jutge-suicidi-alumna-colegi-pare-manyanet
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L'Observatori Blanquerna organitza una
taula rodona pels 10 anys de pontificat de
Francesc | Catalunya Religió
Blanquerna L'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura organitza una taula
rodona amb motiu de la dècada del pontificat del papa Francesc, que se celebrarà aquest 13 de
març. La taula rodona tindrà lloc el pròxim 21 de febrer del 2023 a les 18:00 h a l'Auditori de la
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat Blanquerna –URL i se
centrarà en l'aspecte de la comunicació i el pontificat de Francesc. 

Sota el títol '10 anys del Papa Francesc. Una mirada des de la comunicació', la conversa servirà
per analitzar la comunicació vaticana d'aquests darrers deu anys. En la conversa, que serà en
castellà, hi participaran el bisbe auxiliar de Barcelona Sergi Gordo; el corresponsal d'Antena 3
a Roma Antonio Pelayo; i la directora de l'Osservatore Romano en espanyol, Silvina Pérez. 

També hi intervindran Míriam Díez i Alba Sabaté, directora i directora adjunta de l'Observatori
Blanquerna, respectivament. El degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals,
Josep Lluís Micó, obrirà l'acte.

L'acte que organitza Blanquerna també compta amb la col·laboració de Catalunya Religió. Per a
participar en l'acte cal confirmar l'assistència a través del correu obs@blanquerna.url.edu.

Una elecció ràpida i històrica

Aquest 11 de febrer farà 10 anys que el papa Benet XVI va sorprendre el món renunciant al
papat. Un fet que, en la història moderna, no s'havia vist mai abans. El 28 de febrer de 2013 va
ser l'últim dia de papat de Joseph Ratzinger i, a partir de llavors, van començar els protocols
habituals per a l'elecció d'un nou Papa amb la diferència que l'anterior seguia viu. El conclau per
escollir nou papa va començar el 12 de març i, un dia després, Jorge Mario Bergoglio va ser
escollit papa i va començar el seu pontificat com a papa Francesc. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/observatori-blanquerna-organitza-taula-rodona-pels
https://www.blanquerna.edu/ca/noticies/taula-rodona-10-anys-del-papa-francesc-una-mirada-des-de-la-comunicacio
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2023-01/CartellPapa_CAT.pdf
mailto:obs@blanquerna.url.edu
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Católicos alemanes rechazan limites a
camino sinodal fijados por El Vaticano
Berlín, 24 ene (EFE).- La presidenta del Consejo Central de los Católicos Alemanes (ZdK), Irme
Stetter-Karp, rechazó los límites al llamado "camino sinodal" fijados en una carta de la secretaría
de Estado vaticana el presidente de la Conferencia Episcopal germana, Georg Bätzing.

En la carta, aprobada por el papa Francisco, los cardenales Pietro Parolin, Ladaria Ferrer y Marc
Oullet, se señala que "ni el camino sinodal ni un órgano creado por él ni la Conferencia
Episcopal tienen la competencia para crear un Consejo Sinodal ni a nivel nacional ni a nivel de
diócesis ni a nivel de parroquia.

El Consejo Sinodal está planeado como un órgano que permita darle una continuidad al
denominado camino sinodal y al diálogo entre los laicos y la jerarquía.

"Lo lamento mucho porque es una señal más del escaso valor que se le da a la participación de
los laicos y laicas en la iglesia", dijo Stetter-Karp al portal Katholisch.

El camino sinodal es un proceso abierto por la iglesia alemana para buscar reformas con la
participación activa de los laicos tras el escándalo de los abusos sexuales.

Stetter-Karp también rechaza la preocupación expresada en esa carta de que el camino sinodal
pueda socavar la autoridad de los obispos y remite a una declaración del presidente de la
Conferencia Episcopal Alemana, Georg Bätzing.

"Quiero decir con claridad que apoyo que el cardenal Georg Bätzing rechaza las acusaciones
que se formulan porque no son acertadas. Estamos convencidos de que el cargo de obispo se
fortalecería con la creación del consejo que planeamos y que no se debilitaría", dijo.

"También estoy aliviada de que la mayoría de los obispos sigan defendiendo el camino sinodal",
agregó.

Bätzing, en un comunicado emitido tras analizar la carta vaticana, señaló que lejos de ver el
camino sinodal como algo que puede debilitar la autoridad de los obispos lo ve como algo que
la fortalece y que éste no tiene que ver con cuestiones dogmáticas.

"La carta de Roma llevará a que en Alemania nos ocupemos más y más intensamente de
cuestiones de la cultura sinodal. Considero que un Consejo Sinodal es útil en ese marco y que
puede crearse dentro del marco del derecho canónigo vigente", dijo.

En sus declaraciones a "Katolisch" Stetter-Karp rechaza que la carta de Roma signifique el fin
del camino sinodal en la medida en que es un espaldarazo a los cinco obispos que quieren
formar parte del consejo sinodal.

"No, no lo veo así. Los cinco obispos de Colonia, Passau, Augsburgo, Ratisbona y Eichtstätt no
quieren participar en el Consejo Sinodal. Lo lamento pero naturalmente tienen libertad de
hacerlo, el derecho canónico les da esa posibilidad", señaló.

"Pero está claro que la Iglesia católica en Alemania necesita un futuro que parta de una

https://www.lavanguardia.com/vida/20230124/8705998/catolicos-alemanes-rechazan-limites-camino-sinodal-fijados-vaticano.html


renovación tras el escándalo de los abusos. Por eso necesitamos reformas estructurales y
caminos para una división de poderes", dijo.

Interrogada acerca de si creía que el hecho de que el papa haya autorizado la carta implica que
no tiene una actitud positiva frente al camino sinodal Stetter-Karp dijo que le gustaría que el
propio Francisco dijera algo al respecto.

"Con frecuencia hay situaciones en las que vemos motivo para creer que en el fondo apoya
nuestro camino y que quiere una iglesia sinodal, como por ejemplo con sus recientes
declaraciones sobre homosexualidad", dijo.

"De otro lado es naturalmente irritante que haya aprobado una carta así", agregó.EFE

rz/jam/mah
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El Vaticano dice que "no hay amenazas
específicas" en viaje del papa a África
Ciudad del Vaticano, 24 ene (EFE).- El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, aseguró hoy que
"no hay amenazas específicas" respecto al viaje que el papa Francisco realizará a República
Democrática del Congo y Sudan del Sur del 31 de enero al 5 de febrero, en respuesta a una
pregunta sobre si existe una preocupación en ese sentido por parte de la Santa Sede o de las
autoridades locales.

Ante el aumento de la violencia en el noroeste de la República Democrática del Congo, Bruni
destacó que lo que sí existe es un "gran esfuerzo de las autoridades locales para garantizar la
seguridad" en todos los actos, como en la misa que celebrará en el aeropuerto de Ndolo, en
Kinsasa, donde se esperan cerca de un millón de personas.

La preocupación por la seguridad durante este viaje surgió también después de que la
gobernación de la ciudad de Kinsasa anunciara medidas de seguridad reforzadas como la
creación de una especie de "zona cero", llamada "jurisdicción pontificia", en el barrio de Gombe,
en el que se encuentra la nunciatura donde se alojará el papa y en la que se prohibirá la total
circulación de personas si no se tiene una autorización especial.

Este área, según medios, incluye importantes edificios como el Palacio de la Nación, el Banco
Central del Congo (BCC), el Instituto Pedagógico Superior (ISP), varios hoteles, y las clínicas
Ngaliema y Kinoise, entre otros lugares.

El portavoz afirmó que la que será la 40 visita internacional de Francisco "está centrada en la
paz” y, aunque el papa no visitará Goma como estaba previsto en el primer programa en julio,
debido al aumento de la violencia, una representación de la región de Kivu viajará a la capital
para encontrar al pontífice. EFE

ccg/pi
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El papa pide a los medios una
comunicación no hostil ante la escalada
bélica
Ciudad del Vaticano, 24 ene (EFE).- El papa Francisco instó hoy a los medios de comunicación
a que eviten "una comunicación hostil" para que no se alimente "el dramático contexto del
conflicto global que estamos viviendo", en el mensaje para la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales que se publicó hoy.

"En el dramático contexto del conflicto global que estamos viviendo, es urgente afirmar una
comunicación no hostil. Es necesario vencer la costumbre de desacreditar rápidamente al
adversario aplicándole epítetos humillantes, en lugar de afrontar un diálogo abierto y
respetuoso", aconseja el papa en este mensaje a los comunicadores que lleva el título de
"Hablar con el corazón".

El papa afirma que se necesitan "comunicadores dispuestos a dialogar, comprometidos a
favorecer un desarme integral y que se esfuercen por desmantelar la psicosis bélica que se
anida en nuestros corazones".

Destacó que "como hace sesenta años, vivimos una hora oscura en la que la humanidad teme
una escalada bélica que se ha de frenar cuanto antes, también a nivel comunicativo".

Y denunció que "uno se queda horrorizado al escuchar con qué facilidad se pronuncian
palabras que claman por la destrucción de pueblos y territorios. Palabras que,
desgraciadamente, se convierten a menudo en acciones bélicas de cruel violencia".

Por ello llamó a los medios de comunicación "a rechazar toda retórica belicista", así como
"cualquier forma de propaganda que manipule la verdad, desfigurándola por razones
ideológicas".

"Se debe promover, en cambio, en todos los niveles, una comunicación que ayude a crear las
condiciones para resolver las controversias entre los pueblos", agregó.

En otros consejos al mundo de la comunicación, Francisco pidió a los medios que no fomenten
"el rencor que exaspera, genera rabia y lleva al enfrentamiento, sino que ayude a las personas a
reflexionar con calma, a descifrar, con espíritu crítico y siempre respetuoso, la realidad en la que
viven".

A este propósito, el papa también criticó, como ocurre en las redes sociales, que "la
comunicación frecuentemente se instrumentaliza, para que el mundo nos vea como querríamos
ser y no como somos".

Y pidió que San Francisco de Sales inspire a los profesionales de la comunicación para que
"busquen y cuenten la verdad con valor y libertad, pero rechazando la tentación de usar
expresiones llamativas y agresivas" . EFE

ccg/mr/cg
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El nuncio del Papa en España hablará sobre
la Santa Sede y la Agenda 2030
MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

En nuncio apostólico de la Santa Sede en España, Bernadito Auza visitará este jueves la
Universitat Abat Oliba CEU para participar en el acto de celebración de la Conversión de San
Pablo, su patrón. Será el 27 de enero, a las 12.00 horas, en el Aula Magna de esta universidad
barcelonesa.

En el curso de la ceremonia, el nuncio impartirá la lección magistral ‘La Santa Sede y la Agenda
2030’. La conferencia del nuncio será el punto central de un acto que contará también con la
participación del gran canciller de la UAO CEU y presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP) y del grupo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza.

Asimismo, están previstas las intervenciones del rector de la UAO CEU, Rafael Rodríguez-
Ponga, y del coro de la UAO CEU, que interpretará el himno de San Pablo, compuesto hace tres
años de forma expresa para el acto de la Conversión de San Pablo.

Habrá también momento para la entrega del reconocimiento correspondiente a los miembros de
la UAO CEU que cumplen 25 años de servicio a la institución. Seguidamente, tendrá lugar una
misa presidida por Auza.

(SERVIMEDIA) 24-ENE-2023 15:47 (GMT +1) AHP/mjg

© SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por
los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los
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Solidaritat a Santa Anna: l'església barcelonina que dóna menjar i acull
persones sense recursos

Un dels usuaris. Foto: Europa Press

 

L'hospital de campanya de l' església de Santa Anna de Barcelona, el rector del qual és Peio Sánchez, dóna menjar a 600 persones al dia (uns 200 per
esmorzar, 200 més per dinar i 200 més per sopar) i allotja 11 persones a les nits durant l'onada de fred, han explicat diversos voluntaris aquest dilluns 23
de gener a Europa Press.

Una de les voluntàries ha assegurat que l'onada de fred "complica la vida dura de les persones que són al carrer", mentre que una altra ha afegit que
actualment els serveis socials estan desbordats i els preocupa el desemparament de dones i de les persones més vulnerables.

Està previst que aquestes 11 persones puguin pernoctar fins a l'1 de febrer, amb previsió de poder allargar uns dies més si la previsió meteorològica ho
requereix, ha explicat una assistent social, i són escollides a través d'una llista d'espera de centres d'acollida de emergència.

 

A l'església, les persones sense sostre dormen amb un matalàs i mantes a sobre dels bancs de la parròquia, i cada matí, després de l'esmorzar, abandonen
el lloc fins a les 9 del vespre, moment en què tornen a obrir l'església per dormir.

 

La parròquia també ofereix un servei de menjador social, on uns 300 voluntaris dividits en diferents torns, segons el dia de la setmana i hora del dia,
reparteixen menjar a les persones que ho necessiten.

 

Una voluntària ha explicat a Europa Press que diverses empreses els donen menjar, i que "hi ha dies que hi ha més menjar i dies que menys", encara que
sempre alimenten unes 200 persones a cada torn, la majoria homes joves.

 

"Durant l'onada de fred, especialment, servim coses calentes i molt de sucre, perquè són carbohidrats que els donen calor. Fins i tot també escalfem les
safates del menjar perquè no es refredi el menjar quan el posem allà", ha afegit un altre dels voluntaris.

https://www.catalunyapress.cat/article/societat/2023-01-24/4150713-solidaritat-santa-anna-lesglesia-barcelonina-dona-menjar-i-acull-persones-sense-recursos
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L'església de Sant Vicenç de Fals inaugura
la restauració del campanar, de les façanes
i de la coberta
Fonollosa

ha inaugurat aquest cap de setmana les obres de

restauració del campanar, les façanes i la coberta

de l'

església de Sant Vicenç de Fals

. El consistori manté, així, la voluntat de continuar amb les tasques de recuperació i conservació
del conjunt arquitectònic i entorn de les

Torres de Fals

, declarat

Bé Cultural d'Interès Nacional i Local

.

A l'acte d'inauguració, que va tenir lloc coincidint amb les

Festes de Sant Vicenç

, festa major d'hivern de

Fals

, hi va assistir la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central,

Montserrat Barniol

; el cap del servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona,

José Luís Sanz

; l'alcalde de Fonollosa,

Eloi Hernàndez

; les regidores i regidors de l'Ajuntament, i un centenar de veïnes i veïns.

L'acte va consistir en els diversos parlaments institucionals, la visita al campanar i el repic
simbòlic de la campana (la qual s'ha instal·lat un sistema automàtic de toc d'hores). A
continuació, el consistori va oferir a les persones assistents un aperitiu servit pel

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/107462/torres-de-fals-esglesia-sant-vicenc-fonollosa-rehabilitacio


Rebost de l'Anna

.

El cost del conjunt de l'actuació ha estat de prop de 380.000 euros i ha comptat amb el
finançament de la

Diputació de Barcelona

i del

Departament de Cultura

de la Generalitat de Catalunya, a banda dels fons propis del mateix Ajuntament de Fonollosa. 

Per una banda, les obres han consistit en el reforç estructural, reparació i restauració del
campanar de l'església de Sant Vicenç de Fals per tal de garantir la seva estabilitat així com
corregir d'altres deficiències importants evidents en l'actualitat. Per l'altra, s'ha treballat en la
restauració de les façanes, la

consolidació

dels revestiments exteriors, motllures i demés elements singulars i en la reparació de les
cobertes de l'església. Les obres han estat realitzades per l'empresa

Construccions Vall SL

.

Per a l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, la inauguració d'aquestes obres suposa "un punt i
seguit en la línia iniciada de recuperació i conservació del

conjunt arquitectònic i patrimonial

més ric del municipi i continuar posant en valor aquests espais monumentals que formen part de
la nostra història". 

Aquests dos mandats s'hauran invertit en el

conjunt monumental

a l'entorn de 800.000 euros, actuant en l'estabilització del cor, la nau central, capella gòtica i
capella fonda, i sumant-hi les façanes, el campanar i el repàs de les cobertes (que van ser
totalment rehabilitades per la Diputació de Barcelona a l'inici dels 2000).

En el mateix acte, l'alcalde va anunciar que la Diputació ha concedit, de nou, una ajuda
específica per a patrimoni de 200.000 euros més, que s'utilitzaran per rehabilitar l'any 2024 la

capella fonda d'estil neoclàssic

.
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L’església de Fals estrena la restauració del
campanar, les façanes i la coberta - Regió7
Per una banda, les obres han consistit en el reforç estructural, reparació i restauració del
campanar de l'església de Sant Vicenç de Fals per tal de garantir la seva estabilitat així com
corregir d'altres deficiències importants evidents en l'actualitat. Per l’altra, s’ha treballat en la
restauració de les façanes, la consolidació dels revestiments exteriors, motllures i demés
elements singulars i en la reparació de les cobertes de l’església. El cost del conjunt de
l’actuació ha estat de prop de 380.000 euros i ha comptat amb el finançament de la Diputació de
Barcelona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a banda dels fons propis
del mateix Ajuntament de Fonollosa.

Visita al campanar rehabilitat AJUNTAMENT DE FONOLLOSA

Per l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, la inauguració d’aquestes obres suposa «un punt i
seguit en la línia iniciada de recuperació i conservació del conjunt arquitectònic i patrimonial
més ric del municipi i continuar posant en valor aquests espais monumentals que formen part de
la nostra història».

Hernández ha apuntat que en aquestes dues últimes legislatures s’hauran invertit en el
conjunt monumental a l’entorn de 800.000 euros, actuant en l’estabilització del cor, la nau
central, capella gòtica i capella fonda, i sumant-hi les façanes, el campanar i el repàs de les
cobertes (que van ser totalment rehabilitades per la Diputació de Barcelona a l’inici dels 2000).
En el mateix acte, l’alcalde va anunciar que la Diputació ha concedit, de nou, una ajuda
específica per a patrimoni de 200.000 euros més, que s’utilitzaran per rehabilitar l’any 2024 la
capella fonda d’estil neoclàssic.

Els treballs de restauració de l'església de les Torres de Fals van començar el 2018 amb la
consolidació del cor, que era la part més malmesa i calia garantir-ne l'estabilitat. En la segona
fase de treballs es va actuar a la nau central, la capella gòtica i la capella fonda. Aquesta nau
central es va convertir en un nou espai polivalent, equipat amb lavabos adaptats, llum escènica i
sonorització per a actes culturals i socials. Es va rehabilitar de manera que permet veure tota
l'evolució històrica del temple amb els diversos estils arquitectònics, des de la part romànica de
l'església original, passant per la gòtica i la neoclàssica.

L’octubre del 2021 es va estrenar la museïtzació de l’església de Sant Vicenç de les Torres
de Fals, reconvertida en un centre divulgatiu de les torres de defensa a Catalunya.

A l’acte d’inauguració de la darrera intervenció, que ha tingut lloc coincidint amb les festes de
Sant Vicenç, festa major d’hivern de Fals, hi va assistir la Delegada del Govern de la Generalitat
a la Catalunya Central, Montserrat Barniol; el Cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de
la Diputació de Barcelona, José Luís Sanz, l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez; les regidores
i regidors de l'Ajuntament, i un centenar de veïnes i veïns. L’acte va consistir en els diversos
parlaments institucionals, la visita al campanar i el repic simbòlic de la campana (la qual s’ha
instal·lat un sistema automàtic de toc d’hores). A continuació, el consistori va oferir a les
persones assistents un aperitiu servit pel Rebost de l’Anna.

https://www.regio7.cat/bages/2023/01/24/l-esglesia-fals-estrena-restauracio-81868047.html
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 TARRAGONA

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 13 de gener de 2023, 
va acordar, entre d’altres, aprovar el projecte d’expropiació aïllada, dins l’àrea de la capçalera 
del circ, del 30 % de la finca situada a la baixada Peixateria, núm. 17, i incoar expedient per 
a l’expropiació forçosa de la finca de referència, amb la declaració de la utilitat pública i la 
necessitat d’ocupar-la.

Relació de béns i drets afectats:

a) Titulars actuals: 
    Ajuntament de Tarragona: 70 %
    Susana Ana Escat Díaz: 30 %

b) Situació: Tarragona

c) Emplaçament: baixada de la Peixateria, núm. 17

d) Dades cadastrals: finca de RC núm. 3733705CF5533D0001HG. Superfície: 151 m2

e) Dades registrals: finca 383, inscrita al volum 2055, llibre 1201, foli 43, del Registre de la  
    Propietat núm. 1 de Tarragona. Superfície: 149,916 m2

f)  Superfície afectada per l’expropiació: solar de 149,916 m2 

La dita relació de béns i drets afectats per la present expropiació es fa pública per a general 
coneixement i dels possibles interessats, de conformitat amb el que disposen l’article 18 de la 
Llei d’expropiació forçosa i l’article 17 del Reglament per aplicar-la, amb la finalitat que els pro-
pietaris i altres possibles interessats puguin aportar, per escrit i en el termini de quinze dies hàbils 
a comptar a partir del dia següent de la recepció de la present notificació, les dades oportunes 
per rectificar possibles errors en la relació publicada, i acreditar de manera suficient els drets que 
es tinguin. Igualment, podran oposar-se per raons de fons i forma a la necessitat d’ocupació.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i dels possibles interessats, i es significa 
que el primer punt d’aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar, 
potestativament, recurs de reposició davant l’alcalde en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la seva publicació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius de Tarragona en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà 
de la data de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públi-
ques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sens perjudici de poder exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.

Així mateix, se significa que contra la resta de punts, per tractar-se d’actes de tràmit, no definitius 
en via administrativa, no és procedent la interposició de cap mena de recurs en contra; no obstant 
això, es pot presentar qualsevol altre recurs que  es consideri procedent en defensa dels drets i 
interessos legítims.

Tarragona, 20 de gener de 2023 

La secretària general, p.d.
Núria Pallarès Martí

ANUNCI

GESTIÓ URBANÍSTICA

Sergi Peralta Moreno

L’arxidiòcesi de Tarragona ha 
decidit reestructurar-se amb 
l’objectiu de «dinamitzar els 
recursos», ser «més eficients» i 
promoure el treball «conjunt» 
entre les parròquies, segons va 
detallar ahir l’arquebisbe de Tar-
ragona, Joan Planellas. La nova 
distribució divideix el territori en 
cinc arxiprestats –Alt Camp, Baix 
Penedès, Baix Camp-Priorat, 
Conca-Urgell-Garrigues i Tarra-
gonès–, de manera que redueix a 
la meitat els deu de què disposa 
en l’actualitat. Així mateix, cada 
arxiprestat es divideix en uni-
tats pastorals –se n’han establert 
24–, agrupacions de les parrò-
quies que es troben dins d’una 
mateixa àrea, que sol correspon-
dre amb els termes municipals i 
les localitats limítrofes.

Planellas va assenyalar que el 
decret de distribució es va signar 
el 21 de gener i que és fruit d’un 
procés de gairebé dos anys on 
han intervingut múltiples con-
sells eclesiàstics. L’arquebisbe va 
afirmar que el projecte neix amb 
la voluntat que les parròquies es 
coordinin per ajudar-se les unes 
a les altres, ja que «és impossi-
ble» que les conformades per 
«30 o 50 habitants» gestionin la 
seva economia i s’organitzin en 
aspectes com la catequesi, la ca-
ritat i el treball evangelitzador. 
«Agrupades, és molt més via-
ble», va assenyalar, remarcant, 

però, que no es poden perdre les 
activitats que es duen a terme als 
temples més petits. En aquest 
context, l’arquebisbe va assegu-
rar que la remodelació no es deu 
merament «a una possible man-
ca de mossens». «Els 135 que som 
podem portar bé la realitat de la 
diòcesi, però encara es pot portar 
millor amb la col·laboració acti-
va», apuntà, fent referències a les 
unitats pastorals.

L’arquebisbe va afegir que la 
reestructuració s’ha plantejat 
«ad experimentum» a cinc anys 
vista i que no és «un decret in-
amovible». «Si hem de perfilar 
alguna cosa, si veiem que alguna 
parròquia no acaba d’encaixar 
amb la unitat pastoral, ho parla-
rem», va expressar.

Actuar amb contundència
«Prou d’encobriments i de dei-
xar-ho passar». Així de contun-
dent es va mostrar Planellas a 
l’hora de parlar dels casos d’abu-
sos sexuals que s’han denunciat 
en el sí de l’església. Des que va 
ser nomenat arquebisbe de Tar-
ragona, fa tres anys i mig, ha ha-
gut d’afrontar tres casos. «S’han 
encarat de la manera que s’havi-
en d’encarar, amb contundència, 
misericòrdia –cap a les víctimes 
i cap als que presumptament 
havien comès els delictes– i jus-
tícia», va expressar. Planellas va 
detallar que, quan es descobreix 
un fet d’aquesta índole, es desen-

volupa un procés canònic intern, 
però que també s’aporten les da-
des a la fiscalia perquè actuï en 
conseqüència. «Hem d’encarar 
seriosament el problema», afegí.

Pel que fa a l’acord de cessió 
de l’edifici del Centre Catòlic per 
part de la Prioral de Sant Pere a 
l’Ajuntament de Reus, per reha-

bilitar-lo i integrar-lo a la xarxa 
de teatres públics, Planellas va 
explicar que l’arquebisbat ha 
presentat una nova proposta al 
consistori i que està a l’espera de 
rebre resposta. «Es tracta de veu-
re si podem fer alguna cosa que 
sigui beneficiosa per a les dues 
parts, no només de donar un edi-

fici», asseverà. Amb tot, va asse-
gurar que hi ha «bona voluntat» 
per arribar a un acord. Per la seva 
banda, el consistori reusenc co-
menta que es pronunciarà «quan 
sigui el moment». Prèviament, 
s’havia anunciat que la cessió se 
signaria al novembre, però, final-
ment, no es va materialitzar. 

RELIGIÓ

L’arxidiòcesi es reestructura reduint 
a la meitat el nombre d’arxiprestats
L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, assenyala que la mesura s’aplica per millorar l’eficiència en la gestió de recursos

GERARD MARTÍ

L’arquebisbe, Joan Planellas, i el portaveu de l’Arquebisbat de Tarragona, Miquel Marimón.

En estat greu el 
temple de Barberà 
de la Conca

Alguns dels espais de l’ar-
xidiòcesi han patit en els 
últims anys desperfectes. 
És el cas de l’església de 
Santa Maria de Barberà de 
la Conca. Fa una dècada, es 
va detectar una esquerda 
que afectava el nucli urbà 
del municipi de la Conca 
de Barberà i que va acabar 
comprometent l’estabi-
litat del temple, tancat al 
públic per precaució. «És 
un problema gravíssim», 
va assenyalar Planellas. En 
aquest escenari, es va de-
cidir enderrocar la capella 
del Roser, del segle XVII, i 
està programada una reu-
nió amb el departament de 
Cultura de la Generalitat 
per poder salvaguardar els 
elements més emblemà-
tics de la parròquia. El cas 
de l’església de Sant Feliu 
Màrtir de Constantí «no és 
tan greu», en paraules de 
l’arquebisbe. Si bé conti-
nua tancada després que 
s’esfondrés part de la volta 
fa un lustre, no s’han de-
tectat moviments a altres 
estructures. S’està a l’espera 
de Cultura per refer la vol-
ta i netejar integralment el 
temple. D’altra banda, les 
cerimònies a Guimerà con-
tinuen sense poder-se ce-
lebrar a l’església de Santa 
Maria per unes esquerdes 
al timpà, detectades fa dos 
anys. «Sembla que no és tan 
greu», comentà Planellas, a 
l’espera de rebre les indica-
cions dels tècnics per saber 
com actuar. SPM

Sergi Peralta Moreno

L’Hospitalitat de la Mare de Déu 
de Lourdes, entitat centrada en 
el servei als ciutadans malalts, 
celebra enguany el seu cin-
quantè aniversari. L’arquebisbe 
de Tarragona, Joan Planellas, 
va avançar ahir el seguit d’actes 
que s’han organitzat al llarg del 
2023 per commemorar l’efemè-
ride. Entre tots ells, Planellas va 
remarcar el concert que l’Esco-
lania de Montserrat oferirà el 17 
de febrer, a les 20.30 hores, a la 
Catedral de Tarragona. L’altre 
gran protagonista del calendari 
serà el tradicional pelegrinatge 
a Lourdes, que tindrà lloc del 6 
al 10 de juliol, si bé també s’or-

ganitzarà un viatge cap al sud-
oest francès durant el primer 
trimestre. Addicionalment, la 
soprano Marta Mathéu i l’orga-
nista Juan de la Rubia presen-
taran un recital el 21 d’octubre, 
també a la Catedral. «És un goig 
poder commemorar aquest 50è 
aniversari ara que la pandèmia 
ens deixa fer les coses amb una 
certa normalitat», valorà Plane-
llas. Reus, Falset, Montblanc, 
Montserrat, Valls, Llorenç del 
Penedès i Vinyols i els Arcs se-
ran alguns dels escenaris per a 
la resta d’activitats del progra-
ma del 50è aniversari de l’hos-
pitalitat fundada per l’arquebis-
be Pont i Gol el 1973.

L’Hospitalitat de Lourdes 
celebra 50 anys amb un 
concert a la Catedral

RELIGIÓ

Anirà a càrrec de l’Escolania de Montserrat
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Acaba la restauració de la façana de
l'església de Sant Martí de Maldà |
Catalunya Religió
Arquebisbat de Tarragona La façana i la portalada barroca de l’església parroquial de Sant Martí
de Maldà, al municipi de Sant Martí de Riucorb, llueix finalment restaurada després de les obres
de conservació i restauració executades entre els mesos de juliol i octubre de 2022 sota la
direcció del conservador-restaurador de béns culturals Albert Gaset Majà.

La intervenció, supervisada pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC),
ha comprès el tractament de la portalada i la façana amb el seu coronament superior i la
implementació de mesures de conservació preventiva que permetran dilatar en el temps
l’estabilització de l’obra assolida en aquesta restauració.

El cost de l’actuació ha estat de 85.000 € finançats per una aportació particular i pel
Departament de Cultura

L’església de Sant Martí de Maldà fou construïda entre 1603 i 1696 sobre l’anterior temple
romànic i està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de
monument històric. La façana principal, de línies classicistes, està coronada per un senzill frontó
triangular. Trenca l’austeritat del frontispici la magnífica portalada d’estil barroc salomònic
concebuda com un retaule adossat al parament. El seu artífex fou l’escultor de Tàrrega Pau
Viala, que va realitzar altres obres a Tornabous, a Bellpuig i a Tàrrega.

L’estat de conservació de la façana principal i la seva portalada era força desigual. Els efectes
dels agents climàtics, especialment l’acció de l’aigua, la climatologia de la comarca de l’Urgell,
de fort contrast tèrmic, la pèrdua de morter de junta, la presència d’aus i vegetació al coronament
de la façana, feien necessària aquesta actuació.

Implementar mesures de conservació preventiva

S’ha eliminat la vegetació de la cornisa superior i s’ha aplicat un producte biocida per tractar la
catifa biogènica de líquens, algues i fons. S’han eliminat els morters de reparació afegits que
estaven en mal estat i s’ha procedit a la neteja en sec de la superfície pètria de la façana i la
portalada. S’ha consolidat i estabilitzat el suport petri i els dos pinacles que coronen els frontons
que no estaven degudament fixats. S’ha aprofitat l’actuació per a tractar els elements metàl·lics
en reixes i finestres i s’ha protegit degudament el vitrall de l’òcul de la façana. Finalment, s’han
implementat mesures de conservació preventiva per tal que les aus no s’hi instal·lin.

El cost de l’actuació ha estat de 85.292,90 € i han estat finançats per una aportació particular
que va rebre la Parròquia de Sant Martí i per una subvenció del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/acaba-restauracio-facana-esglesia-sant-marti-malda
https://www.arquebisbattarragona.cat/2023/01/23/lesglesia-parroquial-de-sant-marti-de-malda-ja-llueix-la-facana-i-la-portalada-barroca-restaurada/
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La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 13 de gener de 2023, 
va acordar, entre d’altres, aprovar el projecte d’expropiació aïllada, dins l’àrea de la capçalera 
del circ, del 30 % de la finca situada a la baixada Peixateria, núm. 17, i incoar expedient per 
a l’expropiació forçosa de la finca de referència, amb la declaració de la utilitat pública i la 
necessitat d’ocupar-la.

Relació de béns i drets afectats:

a) Titulars actuals: 
    Ajuntament de Tarragona: 70 %
    Susana Ana Escat Díaz: 30 %

b) Situació: Tarragona

c) Emplaçament: baixada de la Peixateria, núm. 17

d) Dades cadastrals: finca de RC núm. 3733705CF5533D0001HG. Superfície: 151 m2

e) Dades registrals: finca 383, inscrita al volum 2055, llibre 1201, foli 43, del Registre de la  
    Propietat núm. 1 de Tarragona. Superfície: 149,916 m2

f)  Superfície afectada per l’expropiació: solar de 149,916 m2 

La dita relació de béns i drets afectats per la present expropiació es fa pública per a general 
coneixement i dels possibles interessats, de conformitat amb el que disposen l’article 18 de la 
Llei d’expropiació forçosa i l’article 17 del Reglament per aplicar-la, amb la finalitat que els pro-
pietaris i altres possibles interessats puguin aportar, per escrit i en el termini de quinze dies hàbils 
a comptar a partir del dia següent de la recepció de la present notificació, les dades oportunes 
per rectificar possibles errors en la relació publicada, i acreditar de manera suficient els drets que 
es tinguin. Igualment, podran oposar-se per raons de fons i forma a la necessitat d’ocupació.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i dels possibles interessats, i es significa 
que el primer punt d’aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar, 
potestativament, recurs de reposició davant l’alcalde en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la seva publicació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius de Tarragona en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà 
de la data de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públi-
ques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sens perjudici de poder exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.

Així mateix, se significa que contra la resta de punts, per tractar-se d’actes de tràmit, no definitius 
en via administrativa, no és procedent la interposició de cap mena de recurs en contra; no obstant 
això, es pot presentar qualsevol altre recurs que  es consideri procedent en defensa dels drets i 
interessos legítims.

Tarragona, 20 de gener de 2023 

La secretària general, p.d.
Núria Pallarès Martí

ANUNCI

GESTIÓ URBANÍSTICA

Sergi Peralta Moreno

L’arxidiòcesi de Tarragona ha 
decidit reestructurar-se amb 
l’objectiu de «dinamitzar els 
recursos», ser «més eficients» i 
promoure el treball «conjunt» 
entre les parròquies, segons va 
detallar ahir l’arquebisbe de Tar-
ragona, Joan Planellas. La nova 
distribució divideix el territori en 
cinc arxiprestats –Alt Camp, Baix 
Penedès, Baix Camp-Priorat, 
Conca-Urgell-Garrigues i Tarra-
gonès–, de manera que redueix a 
la meitat els deu de què disposa 
en l’actualitat. Així mateix, cada 
arxiprestat es divideix en uni-
tats pastorals –se n’han establert 
24–, agrupacions de les parrò-
quies que es troben dins d’una 
mateixa àrea, que sol correspon-
dre amb els termes municipals i 
les localitats limítrofes.

Planellas va assenyalar que el 
decret de distribució es va signar 
el 21 de gener i que és fruit d’un 
procés de gairebé dos anys on 
han intervingut múltiples con-
sells eclesiàstics. L’arquebisbe va 
afirmar que el projecte neix amb 
la voluntat que les parròquies es 
coordinin per ajudar-se les unes 
a les altres, ja que «és impossi-
ble» que les conformades per 
«30 o 50 habitants» gestionin la 
seva economia i s’organitzin en 
aspectes com la catequesi, la ca-
ritat i el treball evangelitzador. 
«Agrupades, és molt més via-
ble», va assenyalar, remarcant, 

però, que no es poden perdre les 
activitats que es duen a terme als 
temples més petits. En aquest 
context, l’arquebisbe va assegu-
rar que la remodelació no es deu 
merament «a una possible man-
ca de mossens». «Els 135 que som 
podem portar bé la realitat de la 
diòcesi, però encara es pot portar 
millor amb la col·laboració acti-
va», apuntà, fent referències a les 
unitats pastorals.

L’arquebisbe va afegir que la 
reestructuració s’ha plantejat 
«ad experimentum» a cinc anys 
vista i que no és «un decret in-
amovible». «Si hem de perfilar 
alguna cosa, si veiem que alguna 
parròquia no acaba d’encaixar 
amb la unitat pastoral, ho parla-
rem», va expressar.

Actuar amb contundència
«Prou d’encobriments i de dei-
xar-ho passar». Així de contun-
dent es va mostrar Planellas a 
l’hora de parlar dels casos d’abu-
sos sexuals que s’han denunciat 
en el sí de l’església. Des que va 
ser nomenat arquebisbe de Tar-
ragona, fa tres anys i mig, ha ha-
gut d’afrontar tres casos. «S’han 
encarat de la manera que s’havi-
en d’encarar, amb contundència, 
misericòrdia –cap a les víctimes 
i cap als que presumptament 
havien comès els delictes– i jus-
tícia», va expressar. Planellas va 
detallar que, quan es descobreix 
un fet d’aquesta índole, es desen-

volupa un procés canònic intern, 
però que també s’aporten les da-
des a la fiscalia perquè actuï en 
conseqüència. «Hem d’encarar 
seriosament el problema», afegí.

Pel que fa a l’acord de cessió 
de l’edifici del Centre Catòlic per 
part de la Prioral de Sant Pere a 
l’Ajuntament de Reus, per reha-

bilitar-lo i integrar-lo a la xarxa 
de teatres públics, Planellas va 
explicar que l’arquebisbat ha 
presentat una nova proposta al 
consistori i que està a l’espera de 
rebre resposta. «Es tracta de veu-
re si podem fer alguna cosa que 
sigui beneficiosa per a les dues 
parts, no només de donar un edi-

fici», asseverà. Amb tot, va asse-
gurar que hi ha «bona voluntat» 
per arribar a un acord. Per la seva 
banda, el consistori reusenc co-
menta que es pronunciarà «quan 
sigui el moment». Prèviament, 
s’havia anunciat que la cessió se 
signaria al novembre, però, final-
ment, no es va materialitzar. 

RELIGIÓ

L’arxidiòcesi es reestructura reduint 
a la meitat el nombre d’arxiprestats
L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, assenyala que la mesura s’aplica per millorar l’eficiència en la gestió de recursos

GERARD MARTÍ

L’arquebisbe, Joan Planellas, i el portaveu de l’Arquebisbat de Tarragona, Miquel Marimón.

En estat greu el 
temple de Barberà 
de la Conca

Alguns dels espais de l’ar-
xidiòcesi han patit en els 
últims anys desperfectes. 
És el cas de l’església de 
Santa Maria de Barberà de 
la Conca. Fa una dècada, es 
va detectar una esquerda 
que afectava el nucli urbà 
del municipi de la Conca 
de Barberà i que va acabar 
comprometent l’estabi-
litat del temple, tancat al 
públic per precaució. «És 
un problema gravíssim», 
va assenyalar Planellas. En 
aquest escenari, es va de-
cidir enderrocar la capella 
del Roser, del segle XVII, i 
està programada una reu-
nió amb el departament de 
Cultura de la Generalitat 
per poder salvaguardar els 
elements més emblemà-
tics de la parròquia. El cas 
de l’església de Sant Feliu 
Màrtir de Constantí «no és 
tan greu», en paraules de 
l’arquebisbe. Si bé conti-
nua tancada després que 
s’esfondrés part de la volta 
fa un lustre, no s’han de-
tectat moviments a altres 
estructures. S’està a l’espera 
de Cultura per refer la vol-
ta i netejar integralment el 
temple. D’altra banda, les 
cerimònies a Guimerà con-
tinuen sense poder-se ce-
lebrar a l’església de Santa 
Maria per unes esquerdes 
al timpà, detectades fa dos 
anys. «Sembla que no és tan 
greu», comentà Planellas, a 
l’espera de rebre les indica-
cions dels tècnics per saber 
com actuar. SPM

Sergi Peralta Moreno

L’Hospitalitat de la Mare de Déu 
de Lourdes, entitat centrada en 
el servei als ciutadans malalts, 
celebra enguany el seu cin-
quantè aniversari. L’arquebisbe 
de Tarragona, Joan Planellas, 
va avançar ahir el seguit d’actes 
que s’han organitzat al llarg del 
2023 per commemorar l’efemè-
ride. Entre tots ells, Planellas va 
remarcar el concert que l’Esco-
lania de Montserrat oferirà el 17 
de febrer, a les 20.30 hores, a la 
Catedral de Tarragona. L’altre 
gran protagonista del calendari 
serà el tradicional pelegrinatge 
a Lourdes, que tindrà lloc del 6 
al 10 de juliol, si bé també s’or-

ganitzarà un viatge cap al sud-
oest francès durant el primer 
trimestre. Addicionalment, la 
soprano Marta Mathéu i l’orga-
nista Juan de la Rubia presen-
taran un recital el 21 d’octubre, 
també a la Catedral. «És un goig 
poder commemorar aquest 50è 
aniversari ara que la pandèmia 
ens deixa fer les coses amb una 
certa normalitat», valorà Plane-
llas. Reus, Falset, Montblanc, 
Montserrat, Valls, Llorenç del 
Penedès i Vinyols i els Arcs se-
ran alguns dels escenaris per a 
la resta d’activitats del progra-
ma del 50è aniversari de l’hos-
pitalitat fundada per l’arquebis-
be Pont i Gol el 1973.

L’Hospitalitat de Lourdes 
celebra 50 anys amb un 
concert a la Catedral
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Anirà a càrrec de l’Escolania de Montserrat
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L'Escola Cristiana i la Fundació Pere Tarrés
acorden treballar per “una escola oberta a
la comunitat” | Catalunya Religió
Fundació Pere Tarrés Aprofundir en un model d'escola més obert a la comunitat i on les
activitats de lleure educatiu tinguin un paper rellevant com a eina de desenvolupament integral
dels infants. És l'objectiu del nou conveni de col·laboració de la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya (FECC) i la Fundació Pere Tarrés que han signat aquest dillun i que estableix unes
línies de treball conjunt.

El conveni inclou diverses línies de col·laboració, com la promoció de materials i activitats de
pastoral juvenil i familiar d’ambdues institucions, la visibilitat de l’activitat dels centres d’esplai
del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans o la presència en jornades d’orientació
acadèmica. El conveni l'han formalitzat la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya, Meritxell Ruiz, i el director general de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/escola-cristiana-fundacio-pere-tarres-acorden
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La restauració de les pintures de l'ermita de
Sant Francesc de Santpedor treu uns
murals a la llum

La restauració de les pintures de l'ermita de Sant Francesc
de Santpedor treu uns murals a la llum

ACN Santpedor - L'Ajuntament de Santpedor ha finalitzat la primera fase de restauració de les
pintures murals situades a la capçalera de l'ermita de Sant Francesc d'Assís. La intervenció ha
posat al descobert que, sota les capes de pintura i guix que l'havia mantingut oculta, s'hi troba
una policromia de molta qualitat. L'ermita es va construir l'any 1240 en estil romànic, però el
1475 va ser ampliada per la part de la capçalera amb la construcció d'una volta de creueria, que
és precisament on es troben les pintures. La restauració ha permès descobrir la decoració dels
nervis de la volta amb dracs, semblants als de l’església de Sant Pere, fet que permet situar-les
a la segona meitat del s.XVI.

Mostrar comentarios

Cargando siguiente contenido...
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Oriol Quintana: “La tecnologia contribueix,
com cap altra cosa, a expulsar-nos de casa”
| Catalunya Religió
CRISTIANISME I JUSTÍCIA Mentre les xarxes i els mitjans de comunicació s’han omplert
aquests darrers dies d’informacions sobre l’èxit de l’aplicació ChatGPT i les conseqüències que
poden tenir els avenços en intel·ligència artificial, el centre d’estudis Cristianisme i Justícia
acaba de publicar el quadern Sobre la tecnologia, d’Oriol Quintana, doctor en Humanitats per la
UPF i professor a l’IQS (URL).

Negant qualsevol possibilitat de neutralitat de la tecnologia, el quadern fa un crit d’alerta davant
el que considera el seu mal essencial: el desarrelament. La tecnologia “ens desvincula de
l’univers i contribueix, com cap altra cosa, a expulsar-nos de casa”, afirma l’autor, que considera
que és fonamental que prenguem consciència d’aquest desarrelament.

Des del segle XX que s’han anat recollint tot de crítiques contra la tecnologia: esclavitza,
idiotitza, estandarditza, accelera, esgota, degrada l’atenció, entre d'altres. Oriol Quintana opina
que aquestes acusacions tot just rasquen la superfície del problema, i identifica en la
desfactualització la conseqüència més greu de la tecnologia: per poder operar tecnològicament.
Per fer-ho es necessita reduir el món físic a un conjunt de dades, i per això les coses perden la
seva entitat, la seva solidesa.

Així, diu l’autor, la presència física ja no és res i tot està absent, de tal manera que les persones
es desvinculen del seu cos, del lloc on viuen i de la realitat circumdant. “La pèrdua d’aura de les
realitats físiques fa que el món sencer sigui un no-lloc” perquè “una vida autènticament humana
requereix interactuar a través del cos amb objectes sòlids que siguin familiars i que ens facin
sentir a casa”, explica Quintana. A més, el doctor en Humanitats per la UPF i professor a l’IQS
afegeix: “Requereix disposar d’una narració significativa, socialment compartida, en la qual
enquadrar la pròpia i petita història personal”.

“El medi tecnològic ha colonitzat i condicionat tot el planeta i totes les ments”

Pel que fa al problema de l’ètica de la intel·ligència artificial, alerta davant la temptació de
delegar el problema del bé i el mal en la tecnologia, una temptació que és latent darrere de la
utopia tecnològica. “Quan creiem que la tecnologia serveix per millorar la vida humana estem
creient implícitament que és capaç de millorar moralment la vida humana, que la seva moralitat
és superior a la de la humanitat”, diu Quintana. Segons l’autor és un error i no podem traslladar a
les màquines el que és exclusivament la nostra responsabilitat.

En aquest quadern no hi ha receptes o propostes que permetin revertir aquest procés. L’autor no
veu cap possibilitat de sortida, perquè “el medi tecnològic ha colonitzat i condicionat tot el
planeta i totes les ments”. “No hi ha una arca de Noè que ens permeti deslliurar-nos del diluvi, i
no hi ha alternativa al medi tecnològic”, afegeix l'autor de l'obra. Així doncs, “ser tecnològics és
avui la condició de supervivència”, sentencia Quintana, encara que sí que deixa obert un petit
marge de maniobra, i que es troba en la nostra actitud cap a la tecnologia.

La reflexió del professor Oriol Quintana acaba buscant un refugi enfront del desarrelament que

https://www.catalunyareligio.cat/ca/oriol-quintana-tecnologia-contribueix-com-cap
http://www.cristianismeijusticia.net/sobre-la-tecnologia


troba en els rituals. Aquests rituals esdevenen autèntics actes de resistència i contraris a la
lògica de la tecnologia, perquè no necessàriament estan motivats per l’eficàcia. Per això, fan
sostenir l’atenció i la concentració en una sola cosa, davant del multitasking, la dispersió i
l’estímul continu. En definitiva, permeten adquirir la convicció que l’ésser humà té un lloc a
l’univers. 
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