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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. No està permès remetre’l a altres 
persones o la seva explotació comercial. La difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que vetllen pel compliment d’aquesta 
normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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EDICTE

S’ha constatat una errada material, aliena a l’ajuntament, en l’anunci publicat en el diari 
ARA de data 6/10/2022, relatiu a l’aprovació inicial del Pla local de prevenció de residus 
municipals, en el sentit que l’escut municipal que acompanya al text de l’anunci no és 
l’escut de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 

Santa Maria de Palautordera, 20 / gener / 2023 
L’alcalde, 

Jordi Xena i Ibàñez 

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

EDICTE

S’ha constatat una errada material, aliena a l’ajuntament, en l’anunci publicat en el diari 
ARA de data 6/10/2022, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de Modificació puntual 
del POUM per a la regulació de l’habitatge bifamiliar a la ona de cases a llades, clau 
6, en el sentit que l’escut municipal que acompanya al text de l’anunci no és l’escut de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 

Santa Maria de Palautordera, 20 / gener / 2023 
L’alcalde, 

Jordi Xena i Ibàñez 

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

ANUNCI
 
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 30 de desembre de 2022 ha 
adoptat, entre d’altres, l’acord  que, en la seva part dispositiva, diu:
PRIMER. ASSUMIR, en aplicació de l’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme la iniciativa pública per a la 
Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cunit en relació a la Regulació 
normativa de la Masia “el Rectoret” de Cunit, redactat per HO Partners Arquitecturs, 
SLP-Estudi AFAC_arquitectura i citutat i instat per “La Villa Arte properties AS”
SEGON. APROVAR inicialment la Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal de Cunit en relació a la Regulació normativa de la Masia “el Rectoret” de Cunit.
TERCER. OBRIR un període d’informació pública, mitjançant el corresponent anunci, 
durant el termini d’un mes a comptar des de la última de les publicacions en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, un dels diaris de premsa escrita de més divulgació 
en l’àmbit municipal, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i pàgina web municipal www.
cunit.cat. 
Els drets d’informació i consulta es podran exercitar a l’Àrea d’urbanisme, de dilluns a 
divendres de 9 a 14 hores (Cl.Rovira i Virgili,1-43881 Cunit).
QUART. SOL.LICITAR els informes preceptius als següents organismes competents 
per raó de les seves competències sectorials, els quals hauran d’emetre aquest informe 
en el termini d’un mes:
Cultura – Patrimoni arquitectònic i arqueològic
CINQUÈ. DONAR AUDIÈNCIA, simultàniament al tràmit d’informació pública, als Ajun-
taments l’àmbit territorial dels quals limiti amb el d’aquest municipi.
SISÈ. FER AVINENT que, de conformitat amb allò establert a l’article 73.2 del TRLUC, 
la present modificació puntual comporta la suspensió de llicències en l’àmbit de dita 
modificació. Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
SETÈ. NOTIFICAR el present acord als interessats.”----------------------------------------------
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualifi-
cats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
Cunit, a data de signatura electrònica. El secretari, Adolf Barceló Barceló

■ Simón anuncia la retirada de 
les mascaretes d’aquí 15 dies

El director del Centre de Coordinació d’Alertes i 
Emergències Sanitàries (CCAES) del ministeri de 
Sanitat, Fernando Simón, va assegurar que la fi de 
les mascaretes en el transport arribarà “aviat”, en un 
termini “molt curt” de temps, “la setmana que ve o la 
següent”. Fins ara, la recomanació de la ponència 
d’alertes era mantenir les mascaretes, l’última 
restricció que sobreviu de la pandèmia, per 
prudència, fins al març, quan acaba la temporada 
d’infeccions agudes, i a l’espera de l’impacte que 
pogués tenir l’esclat de contagis a la Xina després de 
l’abandonament de l’estratègia covid zero. Però les 
dades epidemiològiques constaten l’estabilitat de la 
situació de nous casos a Espanya, cosa que ha fet 
que els experts es replantegin avançar l’eliminació 
de la mesura. La decisió final la prendran experts i les 
comunitats autònomes.

CORONAVIRUS

Girona a canvi de mantenir el mà-
xim blindatge al barri de Sant Anto-
ni. Així, el passeig de Sant Joan i el 
carrer Girona continuarien amb les 
màximes limitacions per obrir nous 
restaurants i bars, mentre que Bai-
lén, Bruc i Roger de Llúria passari-
en a una regulació més laxa. 

Sanz va concretar que el nou ofe-
riment de treure tres carrers de la 
llista ha estat “pactada” amb totes 
les entitats i, per això, va pressionar 
els socialistes a sumar-s’hi diven-
dres en la votació. Sí que va ser in-
flexible amb Sant Antoni: ha de te-
nir la màxima limitació perquè és 
un barri “molt pressionat per l’es-
peculació immobiliària” i on les 
mateixes entitats i veïns demanen 
protecció per preservar-hi el co-
merç de proximitat.  

El PSC li va respondre que va fer 
una contraproposta per augmentar 

Terrasses de bars i 
restaurants al carrer 

Enric Granados. PERE VIRGILI

El Papa: “L’homosexualitat 
no és un delicte, però sí un pecat”

com a líder de l’Església catòlica. En 
aquest cas, portaria el càrrec de bis-
be emèrit de Roma i viuria a la resi-
dència per a sacerdots retirats a la di-
òcesi de Roma. Tot i això, el papa 
Francesc va reiterar que encara no ha 
arribat el moment. “Em puc morir 
demà, però, vaja, està controlat. De 
salut estic bé”, va afirmar el pontífex, 
de 86 anys.  

Crítiques dels conservadors 
La desaparició de Benet XVI, mort el 
31 de desembre als 95 anys, no només 
ha aplanat el camí davant d’una possi-
ble renúncia de Francesc, alhora que 
l’ha deixat més lliure per maniobrar, 
sinó que també l’exposa més a les crí-
tiques dels sectors més conservadors 
dins de l’Església, segons alguns ana-

listes. Tot just uns dies després de 
la mort de Joseph Ratzinger, el seu 
històric secretari, l’arquebisbe Ge-
org Gaenswein, va publicar un lli-
bre en què carregava contra el papa 
Francesc i revelava les topades en-
tre l’actual Papa i el seu predeces-
sor. Recentment, es va saber que el 
cardenal australià George Pell, que 
va ser el primer ministre d’Econo-
mia de Francesc, va escriure un 
memoràndum abans de morir el 10 
de gener passat en què va qualificar 
el pontificat del papa argentí com 
“un desastre”. Preguntat sobre ai-
xò, el Papa va dir que les crítiques 
“molesten una mica, com la urticà-
ria”, però són sempre benvingudes 
“perquè això vol dir que hi ha lliber-
tat per parlar”, va concloure.e

El papa Francesc ahir en una missa al Vaticà. GUGLIELMO MANGIAPANE 

Francesc critica els països que tenen lleis contra els LGTBI

RELIGIÓ

El papa Francesc va criticar ahir els 
països que apliquen lleis que discrimi-
nen els col·lectius gais. “Ser homose-
xual no és un delicte, és una condició 
humana”, va assegurar en una entre-
vista concedida a l’agència de notíci-
es nord-americana Associated Press, 
en què va puntualitzar que calia dis-
tingir el que és un pecat d’un delicte. 
“L’homosexualitat no és un delicte, 
però sí que és un pecat. Però també és 
pecat la manca de caritat amb el pro-
ïsme”, va matisar.  

El pontífex va reconèixer que al-
guns bisbes catòlics en diferents parts 
del món emparen aquestes lleis “in-
justes” que criminalitzen les pràcti-
ques homosexuals i ha convidat tots 
els membres de l’Església a acollir les 
persones LGTBI. “Els bisbes 
d’aquests llocs formen part de la cul-
tura” i necessiten viure “un procés de 
conversió”, va explicar. Per al Papa, 
haurien d’aplicar “la tendresa, com 
Déu té per a cadascun de nosaltres”.  

Durant la llarga entrevista, Fran-
cesc es va referir també a la mort de 
Benet XVI, el seu predecessor, a qui ha 
definit com un “papa” o un “avi” savi 
a qui solia demanar consell i visitar a 
la seva residència del monestir de Ma-
ter Eclessiae, on va passar els últims 10 
anys el pontífex alemany. La desapa-
rició recent del papa emèrit i els pro-
blemes de salut que arrossega Fran-
cesc des que el 2021 va ser operat de di-
verticulosi han alimentat les especu-
lacions respecte a la possibilitat que 
renunciï al seu càrrec.  

El Papa va admetre que Benet XVI 
“va obrir la porta” després de renun-
ciar el 2013 i que ell tampoc no ho 
descarta si arribat el moment no es 
trobés capacitat per seguir exercint 

ROMA
SORAYA MELGUIZO

dels 11 carrers inicials a 14 per 
aplicar-hi la màxima limitació 
comercial i sumar-hi el passeig 
de Sant Joan, com proposava 
l’entitat CorEixample, i els car-
rers Manso i Marquès de Cam-
po Sagrado a Sant Antoni, però 
que l’equip de Colau no vol en-
trar a parlar de carrers a Sant 
Antoni. “No ens aixequem de la 
taula”, va dir la tercera tinent 
d’alcaldia, Laia Bonet, que va 
demanar regular carrer a carrer.  

Amb les posicions confronta-
des s’arribarà al plenari, on els 
comuns no en tindrien prou 
amb el possible vot favorable 
d’ERC, que en comissió es va re-
servar el vot fins al ple, si el PSC 
es manté amb el vot contrari. 
Els socialistes demanen conti-
nuar negociant i retirar el punt 
de l’ordre del dia.e
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Yasine Kanjaa, el autor del ataque mortal en
dos iglesias de Algeciras al grito de “Alá es
grande”
El detenido como presunto autor del ataque mortal en dos iglesias de Algeciras al grito de “Alá
es grande” es Yasine Kanjaa, nacido en Marruecos en 1997. Se encontraba en situación
irregular en España, pero sobre él no consta ningún antecedente, según confirman fuentes
policiales a La Vanguardia. 

El arrestado, que cometió en la tarde de ayer el crimen con un machete de grandes
dimensiones, está siendo investigado por un presunto delito de terrorismo. Las primeras
pesquisas tratan de averiguar si se trata de un lobo solitario o pertenece a alguna célula
yihadista.

 Video

Un sacristán muerto y un cura herido en un presunto ataque terrorista en iglesias de Algeciras

AFP / EFE

Cometió al ataque vestido con una chilaba negra

El joven de 25 años vestía una chilaba negra durante el momento del ataque. Los expertos en la
lucha antiterrorista indican que esto significa que su intención no era inmolarse, ya que para
este final los terroristas suelen ir ataviados con ropa blanca. En las imágenes tomadas por la
Policía Nacional tras su detención se le ve con un chándal en cuyo pantalón se observan gotas
de sangre.

Yasine Kanjaa residía en una vivienda muy próxima a las dos iglesias que atacó causando una
gran conmoción entre los gaditanos de esta ciudad de 122.000 habitantes. En un primer
momento, se dirigió a la parroquia de San Isidro donde apuñaló, provocándole heridas de
gravedad, al sacerdote Antonio Rodríguez. Luego se dirigió a la iglesia Nuestra Señora de la
Palma, donde persiguió al sacristán Diego Valencia hasta acabar con su vida en el exterior del
templo, en la céntrica Plaza Alta de Algeciras

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20230126/8710144/yasine-kanjaa-autor-ataque-mortal-dos-iglesias-algeciras-grito-ala-grande.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20230125/8709631/muerto-herido-ataque-iglesias-algeciras.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20230126/8709791/algeciras-ataque-iglesias-sacerdote-ultima-hora-directo.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20230125/8709775/ataque-algeciras-sorprende-esto-iba-pasar-tarde-temprano-hay-control-fronterizo.html


Los agentes de la Policía Local lo detuvieron cuando trataba de esconderse en una tercera
iglesia. La Comisaría General de Información, experta en la lucha antiterrorista, se hizo cargo
anoche de la investigación con la Audiencia Nacional coordinando las actuaciones. En el
momento del arresto, según fuentes próximas a la investigación, Yasine Kanjaa no iba
documentado.

En las inmediaciones de la plaza apareció el machete de grandes dimensiones con las que
mató al sacristán e hirió a otras cuatro personas, entre ellas el primer sacerdote atacado.
También apareció en los lugares próximos una misbaha, una serie de cuentas similar a un
rosario que usan tradicionalmente los fieles de la religión islámica. Cuando Yasine Kanjaa entró
en la primera iglesia atacada, insultó a los fieles por no seguir la religión islámica.

Yasin Kanza utilizó un machete para asesinar al sacristán de Algecirás y herir a otras
cuatro personas

LVE

La investigación se ha centrado en el análisis de la documentación y dispositivos intervenidos
tras la entrada y registro de la vivienda situada en la calle Ruiz Tagle, donde al parecer vivía con
otros compatriotas. La prioridad es averiguar, además de las motivaciones que le llevaron a
cometer los ataques, si se trata del perfil de terrorista que encaje con el lobo solitario: un
individuo que suele autoadoctrinarse, generalmente, a través de las redes sociales. O si por el
cambio, Yasine Kanjaa forma parte de una posible célula yihadista con otros integrantes que
también estarían dispuestos a atentar.
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L'onada de fred a Santa Anna: “No podem
deixar que cap dona dormi al carrer” |
Catalunya Religió
Aina Argueta –CR El fred cala fins als ossos. Encara més quan dorms al carrer. El perill de morir
congelat és real per qui viu aquesta situació. Una manta és l'únic que et separa del món exterior.
Així és com centenars de persones que dormien al carrer s’han trobat en l'onada de fred que ha
afectat el país aquesta setmana. Moltes d'aquestes persones són dones. Amb els serveis
d'acollida institucionals saturats, l'única opció disponible per moltes ha estat l'Hospital de
Campanya de la parròquia de Santa Anna de Barcelona.

El Dabo, treballador de l'organització, vetlla perquè l'anomenada "Operació Fred" no s'oblidi de
les més vulnerables. "No podem deixar que cap dona dormi al carrer", explica. Encara que ja és
un ambient hostil per qualsevol persona, emfatitza que les dones estan en major risc d'integritat
física. A Santa Anna arriben les persones a les quals les institucions no els hi han pogut donar
resposta. A aquesta crida també s'afegeix el rector de la parròquia, Peio Sánchez: "El sistema
està fallant a les persones més vulnerables com les dones, els ancians, les mares amb fills i els
joves".

“La vida al carrer no es pot comprendre sense viure-la”

Hi ha tantes històries com vides a Santa Anna. Una d’aquestes comença amb un viatge ple de
somnis. La Claudia i la Priscila són dues amigues que van arribar fa uns mesos del Perú. Les
joves de 21 i 19 anys, respectivament, van venir amb una tercera amiga per iniciar una nova vida
juntes a Barcelona. Els pares d'aquesta amiga van pagar els vols i s'ocupaven de sufragar les
despeses dels primers mesos fins que trobessin feina. Amb l’arribada sorpresa de la seva
parella, la convivència va començar a fer-se més difícil. Fins al punt que l'amiga va fer fora a la
Priscila. La Claudia va anar-se'n amb ella per no deixar-la sola. Aquella nit van dormir en una
estació de metro. El 26 de desembre de 2022 van començar a viure al carrer.

Tres dies després, quan a la Priscila li va baixar la regla, van buscar un lloc on dutxar-se. A partir
d'aquell moment, la mecànica institucional va començar a funcionar. Van aconseguir dormir al
Centre d'Acollida Nocturna d'Emergències (CANE) durant 5 nits, però després van marxar i es
van quedar a la llista d'espera per tornar a entrar. Els serveis socials van aconsellar-les que
provessin a Santa Anna, on les poden acollir fins a l'1 de febrer. En el seu dia a dia recorren la
ciutat des de l’hospital de campanya, on dormen, fins al menjador social passant per les dutxes
habilitades al Gimnàs Social Sant Pau del Raval. Tenen les seves pertinences repartides per les
diferents consignes d'aquests edificis, cosa que els dificulta tenir un lloc estable. Parlen
diàriament amb els seus pares que viuen al Perú, però no poden ajudar-les per falta de mitjans
econòmics. És per això que intenten donar-los bones notícies: "No els volem preocupar, els hi
diem que estem bé i que estem menjant".

Amb tot, les joves peruanes no defalleixen. Les educadores socials de la parròquia les
assessoren sobre la seva situació i les indiquen quines opcions tenen. La Priscila vol trobar un
equip de voleibol a la ciutat per tornar a jugar com feia al Perú i ambdues s'apuntaran a cursos
de català per estar més preparades pel mercat laboral.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/onada-fred-santa-anna-no-podem-deixar-cap-dona


"Per la societat, si estàs al carrer, no existeixes"

Les noies dormen amb una desena de persones al claustre de l'església. L'Alba i l'Alberto són
una parella que també estaven en situació de carrer quan van començar a dormir a Santa Anna.
L'Alba, de 29 anys, és natural de Sevilla i és mare de tres fills. Va venir a Catalunya fugint del
pare dels seus fills que està en cerca i captura, acusat d'intentar matar-la quan ella estava
embarassada de cinc mesos. L'Alberto, que vivia a Tarragona, va oferir-li quedar-se a casa de la
seva mare. A conseqüència dels problemes psicològics de la dona, la mare de l'Alberto els va
fer fora a tots dos l'1 de gener. En aquest cas, la parella no ha pogut anar al CANE perquè l'Alba
està empadronada a Sevilla. "Això és molt dur", expressa, "el fred et cala als ossos". Ser dona
ho veu com un agreujant a la situació. "Jo perquè el tinc a ell", diu mentre assenyala l’Alberto,
"però et sents en perill constantment". Agraeix la tasca de Santa Anna, però es lamenta de la
falta de recursos: "No podem tornar fins a les 9 de la nit, què se suposa que hem de fer gairebé
12 hores al carrer?”. Si no es resol la seva situació, té clar que tornarà a Sevilla on té la seva
família. "No deixaré que el pare dels meus fills m'obligui a renunciar a la meva llar", conclou.

En aquests dies de fred, l’amistat també sorgeix entre els usuaris. L'Alba ha pogut conèixer a la
Rosa i la Maite, una mare i una filla que també es troben provisionalment a l'hospital de
campanya situat al centre de Barcelona. La Rosa té 67 anys i va treballar gran part de la seva
vida, però mai va arribar a la cotització mínima i no rep prestació. La Maite, de 37 anys,
treballava per mantenir-se a ella i a la seva mare. És graduada en dret, però la seva antiga feina
no estava relacionada amb els seus estudis. Quan la van acomiadar van viure d'estalvis fins que
un dia es van acabar. Mare i filla van començar a viure al carrer. "Almenys ens tenim l'una a
l'altra", diuen. El carrer és molt solitari: "ningú et mira i quan et miren és malament".

Trobar Santa Anna, l'inici d'un canvi

En el seu cas, van trobar Santa Anna d'una manera quasi miraculosa. Caminaven pel carrer de
Santa Anna quan la Rosa va veure l'entrada al pati de l'església. Va comentar-li a la Maite que
potser allà les podrien ajudar. "T'ho estàs imaginant" o alguna frase semblant va ser la resposta
de la seva filla. Estaven cansades. "La societat té aquesta visió: si estàs al carrer no existeixes",
denuncia la Rosa. Afortunadament, a l'església sí que les van poder ajudar i creuen que trobar
Santa Anna va ser el principi del canvi. Després d’aconseguir un lloc on dormir, la seva vida ha
fet un gir. La Maite ha aconseguit una feina nova en una cafeteria. Això és motiu d'alegria per
elles i totes les companyes. Però ara s'enfronten a nous reptes. De quina manera es pot
compaginar treballar 8 hores diàries sense tenir un sostre fix? Descansar bé i dutxar-se
diàriament esdevenen necessitats encara més importants. La Rosa, que acostumava a estar tot
el dia amb la seva filla, passarà el dia al carrer amb l'Alba mentre la Maite treballi.

La Maite té clar que per molt que t'imaginis com és viure al carrer "no es pot comprendre sense
viure-ho". Ser dona també ha complicat les coses: "Veuen que som dones i es colen a la cua".
L'Ayoub, el voluntari de Santa Anna que els cuida a la nit, sap molt bé el que estan passant
perquè ell també va viure un any al carrer. Originari de Casablanca, el jove de 28 anys
treballava de socorrista abans d'arribar a la ciutat comtal. Vol iniciar el procés per tornar a exercir
aquí. Mentrestant s'encarrega que tots els usuaris estiguin ben atesos i puguin portar la seva
estada de la millor manera.

El sistema institucional està saturat. No hi ha places i deixa a aquestes persones fora.
Mentrestant cada dia arriben més dones a Santa Anna.
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Un profesor laico del colegio reli-
gioso San Juan de la Cruz deMe-
dina del Campo (Valladolid,
20.500 habitantes) ha sido con-
denado a 11 años de cárcel por
un delito de abuso sexual sobre
un alumno de 10 años en 2020 y
pornografía infantil. El hombre,
que entonces tenía 32 años y
mantenía una estrecha relación
con la orden de los carmelitas
descalzos que dirigía el centro,
aprovechó su condición de do-
cente de música para ganarse la

confianza del chico y acosarlo
durante meses, cometer estos
abusos y obtener imágenes de la
víctima. El condenado, Ángel
Fernández Herrero, llegó a lla-
mar cientos de veces a su alum-
no durante el confinamiento gra-
cias a la “dependencia emocio-
nal” forjada desde su posición.
La denuncia se produjo en julio
de 2020, semanas después de
que el muchacho contara lo ocu-
rrido a sus padres, que ya sospe-
chaban de las actitudes del
maestro.

Contra Fernández existe una
segunda denuncia por agresión
sexual presentada por otro anti-
guo alumno del centro. Este fue
detenido por haber robado y
vendido joyas de Fernández. Du-
rante el interrogatorio declaró
que el docente, a su vez, lo esta-
ba chantajeando a él y le amena-
zaba con difundir fotos suyas.
También aseguró que entre
2014 y 2017 Fernández lo había
violado en varias ocasiones. Es-
ta causa está todavía pendiente
de juicio.

La sentencia de la Audiencia
Provincial de Valladolid sobre la
primera denuncia, a la que ha
accedido EL PAÍS y contra la
que cabe recurso, recoge cómo
Fernández fue tejiendo durante
meses su afinidad con el niño, a
quien convenció para apuntarse
al coro infantil que dirigía. Así,
aprovechaba las actividades ex-
traescolares para “acercarse físi-
camente, procurando quedarse
a solas con él, abrazándolo, y
creando una dependencia emo-
cional”. El acusado se enfadaba

con el menor si este jugaba con
sus amigos en lugar de estar con
él. Con su presión llegó a conse-
guir que el menor accediera a
hacer videollamadas mientras
se duchaban, mandarse fotos
desnudos e incluso masturbarse
a la vez mientras se grababan.
Fernández lo llamaba “hermani-
to” y lo tranquilizaba diciendo
que era “el destino” y que “le
queríamucho”. El letrado censu-
ra la actuación del colegio, que
aplicó un “protocolo” que en el
juicio se reveló inexistente y que
avisaron al sospechoso, en vez
de acudir a la Fiscalía, dándole
opción de “eliminar pruebas”.

El papa Francisco criticó ayer
en una entrevista con la agencia
de noticias AP a los países que
aplican leyes que criminalizan a
las personas homosexuales. El
Pontífice calificó esas normas
como “injustas”, subrayando
también que Dios ama a todos
sus hijos y apuntando hacia los

obispos o conferencias episcopa-
les que todavía apoyan estas le-
yes para que acojan en su seno a
la comunidad LGTBI. “Ser homo-
sexual no es un delito”, dijo el
Pontífice. Aunque como siem-
pre hace cuando aborda esta
cuestión, Francisco puntualizó
que sí se trata de un “pecado”.
“Primero distingamos pecado

por delito. Pero también es peca-
do la falta de caridad con el próji-
mo”, matizó el Papa.

Francisco, de 86 años, abor-
dó la cuestión de la homosexuali-
dad desde muy al comienzo de
su pontificado. Fue en su famo-
sa declaración de 2013, al volver
de su viaje a Brasil, cuando lan-
zó aquella emblemática pregun-
ta de “¿quién soy yo para juzgar-
los?”. El Pontífice siempre ha di-
cho que los homosexuales de-
ben ser aceptados por sus fami-
lias y se ha referido a la comuni-
dad LGTBI poniendo en valor
sus derechos como ciudadanos.
También ha defendido las unio-
nes civiles para personas homo-
sexuales y ha hablado en nume-
rosas ocasiones de “ayudar”, pe-
ro “sin imponer cosas a la Igle-
sia que por su naturaleza no se
pueden imponer”. A menudo,
sin embargo, ha añadido algu-
nos matices polémicos a sus de-

claraciones. Especialmente
cuando ha recomendado enmás
de una ocasión a los padres que
detecten a edades tempranas
esa tendencia sexual que lleven
a sus hijos al psicólogo.

Francisco insistió ayer en la
entrevista concedida a AP en
que los obispos deben cambiar
su acercamiento a esta cuestión
a través de un “camino de con-
versión” para mostrar “ternura
como la que tiene Dios con cada
uno de nosotros”. En el apartado
legal, su pensamiento es muy
claro, como ya expresó al regre-
so de su viaje a Eslovaquia. “He
hablado claro sobre esto. El ma-
trimonio es un sacramento de la
Iglesia y no se puede cambiar,
pero hay leyes que intentan ayu-
dar a la situación de tanta gente
de orientación sexual diferente
y esto es importante”, señaló el
Pontífice. Otra cosa es la cues-
tión teológica.

La muerte de Ratzinger
El Papa abordó también en la
misma entrevista el tema de
una posible renuncia tras la
muerte de Benedicto XVI el pasa-
do 31 de diciembre. Sin la figura
del pontífice emérito, el camino
quedaría despejado si Jorge Ma-
rio Bergoglio sintiera que debe
dar un paso al lado. “Estoy bien
de salud. Para la edad que ten-
go, estoy normal”, aseguró. “Pue-
do morir mañana, pero vamos,
está controlado. De salud estoy
bien”, ironizó Francisco.

En cualquier caso, Bergoglio
aseguró que no tiene pensado a
corto plazo renunciar al cargo,
pero que si lo hiciese, lo haría
bajo el título de obispo emérito
de Roma —no de papa emérito,
como hizo su predecesor, Jo-
seph Ratzinger, fallecido a los 95
años— y preferiría vivir en una
residencia para sacerdotes reti-
rados. En ningún caso, parece,
volvería a Argentina. Sobre Be-
nedicto XVI y la decisión de que-
darse en Roma, apuntó que no
pudo tomarla con absoluta liber-
tad. “Él todavía era esclavo, en-
tre comillas, de un papa, ¿no?
—opinó Francisco—. De la visión
de un papa, de un sistema. Escla-
vo en el sentido bueno de la pala-
bra. En el que no era del todo
libre, quizás hubiera querido él
volver a su Alemania natal y se-
guir desde ahí estudiando teolo-
gía”, explicó Francisco.

Condenado a 11 años de prisión por abusos un
profesor de un colegio religioso de Valladolid
El docente tiene otro juicio pendiente por pederastia en un centro de Medina del Campo

El Papa: “Ser
homosexual no
es ningún delito”
Francisco critica a los países que
criminalizan a la comunidad LGTBI

El Pontífice pidió
a los obispos que
acojan en su
seno al colectivo

“Estoy bien de salud
para mi edad”, dijo
en relación a una
posible renuncia

Si conoce algún caso que no ha sido de-
nunciado o no figura en esta información,
puede hacérnoslo llegar a través del co-
rreo electrónico abusos@elpais.es.

El papa Francisco, durante una oración ayer en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma. / GUGLIELMO MANGIAPANE (REUTERS)

DANIEL VERDÚ, Roma

JUAN NAVARRO, Valladolid
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Imatge d’arxiu de Josep Maria Esquerda.

POLÍTICA DEFUNCIONS

❘ LLEIDA ❘ L’històric polític llei-
datà Josep Maria Esquerda, 
que va ser senador i expresi-
dent d’ERC a Lleida, va morir 
ahir als 76 anys, segons va 
anunciar la federació lleida-
tana d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Esquerda, pè-
rit agrícola de professió i òp-
tic de formació, es va afiliar a 
Esquerra l’any 1977. El 1996 
va ser elegit president de la 
federació del partit a Ponent, 
càrrec que va ocupar fins al 
1998, i va ser escollit senador 
per Lleida en la legislatura 

del 2004 al 2008. Les seues 
discrepàncies amb la direc-
ció del partit el van portar 
a abandonar-lo el 1983 i a 
formar el grup Renovadors 
d’Esquerra. Anys més tard, 
el 1991, va tornar a la mili-
tància d’ERC.

Esquerda també va ser 
membre del Grup d’Opi-
nió Cruïlla. Esquerda era 
membre de l’Orfeó Lleida-
tà, d’Òmnium Cultural, dels 
Amics de la Seu vella, de Ta-
lia Teatre i de l’Aeroclub de 
Lleida.

Adeu al polític de Lleida 
Josep Maria Esquerda

SEGRE

Entrega dels premis Monturiol a la investigació

❘ BARCELONA ❘ El conseller d’Investigació i Universitats, Joaquim 
Nadal, va entregar ahir les medalles i la placa Narcís Mon-
turiol al mèrit científic i tecnològic a diversos investigadors 
catalans en reconeixement a la seua tasca.

La Passió de Cervera busca professionals del teatre

❘ CERVERA ❘ L’organització de la Passió de Cervera ha fet una 
crida per trobar voluntaris en figuració, maquillatge, vestidor 
i attrezzo, llum i so i efectes especials per a les representa-
cions que comencen el 26 de març.

Twitter Espanya acomiada el 80% de la plantilla

❘ MADRID ❘ Twitter Espanya deixa les oficines amb només 5 
empleats després d’acomiadar el 80% de la plantilla. Ha 
succeït tres mesos i mig després que el seu nou propietari, 
Elon Musk, comencés les retallades en el personal.

Extingeixen un foc en una casa de la Pobleta

❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ Fins a nou dotacions de bombers van 
treballar dimarts a la nit en l’extinció d’un incendi a la xe-
meneia d’una casa del carrer Major de la Pobleta de Bellveí, 
al municipi de la Torre de Capdella.

C.I Pregària per a  
la unitat dels 
pobles cristians

RELIGIÓ

❘ LLEIDA ❘ Ahir va acabar la set-
mana de la pregària per a la 
unitat dels pobles cristians amb 
un acte ecumènic a les 19.30 
hores a l’església ortodoxa 
romanesa del Naixement de 
Sant Joan. Representants de 
les diferents esglésies cristianes 
de Lleida van resar juntes per 
la unitat dels pobles cristians. 
L’acte va ser seguit per nom-
brosos creients en la fe, segons 
l’organització.

I.O.R.

El papa critica qui 
persegueix persones LGTBI
Assegura que “ser homosexual no és cap delicte” || Qualifica 
d’“injusta” la persecució perquè Déu estima tots els seus fills

RELIGIÓ CATÒLICA

AGÈNCIES
❘ ROMA ❘ El papa Francesc va 
criticar en unes últimes decla-
racions els països que crimi-
nalitzen la comunitat LGTBI 
aplicant lleis que criminalit-
zen el col·lectiu. El pontífex 
va qualificar les normes que 
persegueixen els homosexuals 
com a “injustes” i va subratllar 
que Déu estima tots els seus 
fills i va apuntar cap als bisbes 
o conferències episcopals que 
encara donen suport a aquestes 
lleis perquè acullin en el seu si 
la comunitat LGTBI.

“Ser homosexual no és un 
delicte”, va dir el papa. Encara 
que com sempre fa quan abor-
da aquesta qüestió, va puntu-
alitzar que sí, si es tracta d’un 
“pecat”. “Primer distingim pe-
cat per delicte. Però també és 
pecat la falta de caritat amb el 
proïsme”, va matisar.

Francesc va abordar la qües-
tió de l’homosexualitat des de 
l’inici del seu pontificat amb 
diverses declaracions sobre 

aquest fet. Va ser famosa la 
declaració de l’any 2013 al 
tornar del viatge pel Brasil 
quan va afirmar “qui soc jo 
per jutjar-los?”

El pontífex sempre ha consi-
derat que els homosexuals han 

de ser acceptats en les seues 
famílies i s’ha referit sempre 
a la comunitat LGTBI posant 
en relleu els seus drets com 
ciutadans.

També ha defensat, en les 
seues intervencions, les unions 
civils en persones homosexuals 
i ha parlat en nombroses oca-
sions d’“ajudar” però “sense 
imposar coses a l’Església que 
per la seua naturalesa no es po-
den imposar”.

Sovint, tanmateix, el pon-
tífex ha afegit alguns matisos 
polèmics. Especialment, quan 
ha recomanat, en més d’una 
ocasió, als pares que detectin 
a edats primerenques aquesta 
tendència sexual que portin els 
fills al psicòleg.

Francesc ha insistit en l’ac-
titud dels bisbes i ha expres-
sat que han de canviar la seua 
forma d’apropar-se a aquesta 
qüestió a través d’un “camí de 
conversió” per mostrar “ten-
dresa com la que té Déu amb 
cadascun de nosaltres”.

LES CLAUS

Seguirà al davant 
de l’Església
n El papa Francesc va asse-
gurar en aquestes mateixes 
declaracions que es troba 
bé de salut i que seguirà al 
davant de l’Església catò-
lica mentre pugui. “Estic 
bé de salut. Per l’edat que 
tinc, em trobo bé”, va as-
segurar. “Puc morir demà, 
però vaja, està controlat. 
De salut estic bé”, va iro-
nitzar en una de les últimes 
aparicions.
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El mossèn de l’església de La Palma
d’Algesires creu que l’agressor el volia
matar a ell | Agències | Algesires |
Successos | El Punt Avui
El capellà de l’església de La Palma d’Algesires (Cadis), Juan José Marina, creu que l’atacant
que ha entrat al temple i ha matat el sagristà probablement el volia matar a ell i es deu haver
pensat que la víctima era el rector.

“En comptes de morir jo, ha mort ell”, ha lamentat en declaracions a l’agència Efe dimecres a la
nit el mossèn d’una de les dues esglésies catòliques que han patit un possible atac terrorista
que ara investiga l’Audiència Nacional (AN) espanyola. A més del sagristà de la Palma,
l’agressor ha ferit quatre persones més.

Els fets han passat cap a les set del vespre, quan el presumpte agressor, Yasin Kanza, ha
irromput amb un matxet de grans dimensions a la capella de San Isidro de la parròquia de Santa
María Auxiliadora i ha apunyalat el vicari salesià Antonio Rodríguez, de 74 anys, que a aquella
hora hi celebrava l’eucaristia.

El sacerdot ha resultat ferit de gravetat i ha hagut de ser intervingut quirúrgicament, però ja es
troba fora de perill.

A continuació, l’agressor ha entrat “corrent” a l’església de la Nuestra Señora de La Palma a la
cèntrica Plaza Alta d’Algesires, on s’hi ha acaba de celebrar l’eucaristia i el sagristà, Diego
Valencia, estava recollint la taula de l’altar mentre alguns feligresos resaven. L’atacant ha
trencat diverses coses i ha atacat Valencia. “Aquest home ha entrat per la porta donant crits, s’ha
dirigit al sagristà. Ell li ha dit que trucaria a la Policia i aquí li ha donat el primer cop de matxet”,
ha relatat el sacerdot.

La víctima ha aconseguit sortir del temple, possiblement per demanar auxili, però Kanza l’ha
atrapat a l’exterior i l’ha continuat agredint fins que l’ha matat, segons ha explicat el rector. La
víctima ha mort dessagnada per una ganivetada al coll i tres persones més han resultat ferides.

Després de sortir de La Palma, l’home ha anat cap a la Capilla de Europa, un temple situat
davant de l’anterior, i ha picat a la porta, però com que estava tancada, ha marxat

En algun moment de les agressions l’atacant ha estat captat per una càmera i les imatges el
mostren deambulant tranquil·lament amb el matxet.

Juan José Marina havia celebrat la missa en una altra església i un company l’havia celebrat a
la seva parròquia poc abans de l’atac. “És una situació desconcertant al màxim. Això és molt
dur”, ha lamentat. El mossèn creu que mai abans havia vist Kanza a l’església.

La Policia Local ha detingut finalment l’agressor a prop de la Plaza Alta i l’ha posat a disposició

https://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/2246728-el-mossen-de-l-esglesia-de-la-palma-d-algesires-creu-que-l-agressor-el-volia-matar-a-ell.html


de la Policia Nacional espanyola, que aquest dijous el manté sota custòdia a la comissaria
d’Algesires. Aquest dijous s’ha realitzat un registre en un habitatge d’Algesires, possiblement
relacionada amb el detingut.

Fonts de la investigació han apuntat a EFE que no descarten que Kanza, de nacionalitat
marroquina i d’uns 40 anys, sigui un llop solitari amb motivacions gihadistes, si bé aquest extrem
està pendent de la investigació, de la qual se n’ha fet càrrec la Policia Nacional espanyola.

Les mateixes fonts han indicat que en el moment dels fets el sospitós anava vestit amb una
gel·laba negra, símbol que la seva intenció no era immolar-se, ja que si aquesta hagués estat la
seva intenció hagués vestit de blanc.

Tot i que el Ministeri de l’Interior manté la cautela sobre l’atac, l’Audiència Nacional, que
s’encarrega de jutjar els assumptes terroristes a Espanya, investiga l’assumpte com a possible
terrorisme.

Condol i condemna
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat el seu condol als familiars de la
víctima mortal del “terrible atac d’Algesires” i ha desitjat una “ràpida recuperació” als ferits. El cap
del govern ha traslladat “tot el nostre suport a la feina que fan les forces i cossos de seguretat de
l’Estat”.

El líder de l’oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, també ha manifestat la seva consternació
“pels atacs” i el seu “condol a la família del sagristà mort i els meus desitjos d’una ràpida
recuperació als ferits”.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha emès un comunicat on condemna de la manera
més ferma la violència, “que no pot tenir lloc a la societat on vivim” i ha traslladat el seu afecte
als familiars de les víctimes, a la diòcesi de Cadis i a la societat del Camp de Gibraltar. 

També ha mostrat el seu rebuig la comunitat islàmica. “Amb profund dolor i molta tristesa, la
Unió de Comunitats Islàmiques del Camp de Gibraltar s’ha assabentat del vil i covard atac
terrorista perpetrat la nit d’aquest dimecres a la ciutat d’Algesires per un individu aparentment
d’origen àrab”, ha indicat l’entitat en un comunicat.

La Comissió Islàmica de Melilla (CIM) ha condemnat “en la forma més enèrgica” el “violent atac
terrorista patit a tres esglésies d’Algesires” i ha expressat el seu desig que “caigui tot el pes de la
llei sobre els qui atempten contra la vida i la pau social”.

https://www.conferenciaepiscopal.es/comunicado-de-la-conferencia-episcopal-espanola-ante-los-acontecimientos-en-algeciras/
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Conflicte bèl·lic a l’est d’Europa

ls combatents mercenaris
del Grup Wagner, vinculat al
Kremlin, s’han convertit els
darrers dies en l’enemic més

temut pels ucraïnesos. Després que
la cadena de televisió nord-america-
na CNN informés de les pràctiques
“despietades” d’aquest grup, ahir el
diari The Kyiv Independent revela-
va que està reclutant ciutadans
ucraïnesos empresonats i que van
ser traslladats a presons russes per
portar-los a la primera línia del
front de guerra i utilitzar-los com a
carn de canó.

El mitjà local, que cita com a font
a l’estat major de l’Exèrcit ucraïnès,
parla de les activitats que desenvo-
lupa aquest grup privat vinculat a
Rússia i que va ser fundat per Ievge-
ni Prigozhin, un oligarca rus i home
de confiança del president Vladímir
Putin.

El grup mercenari s’ha desplegat
en les últimes setmanes a la zona
est d’Ucraïna, al Donbass, on, se-
gons Moscou, està permetent signi-
ficatius avenços a l’exèrcit rus.

“Rússia està reclutant ciutadans
empresonats d’Ucraïna que van ser
portats per la força a presons rus-

E
ses. En particular, a Krasnodar, el
reclutament actiu d’aquestes perso-
nes es du a terme en la companyia
militar privada Wagner”, va assegu-
rar l’estat major ucraïnès. Segons
les fonts, els mercenaris miren de
reclutar els presos que compleixen
condemnes per delictes més greus.

La CNN informava dimarts que
aquests mercenaris suposen el 80%
de les baixes dels combatents. Se-
gons l’informe dels serveis secrets

ucraïnesos, aquests militants s’han
convertit “en la infanteria d’un sol
ús de l’ofensiva russa a l’est d’Ucra-
ïna”, que mai es retira, mai es ren-
deix i actua entre els seus d’una for-
ma “despietada”.

“La mort de milers de soldats de
Wagner no li importa, a la societat
russa”, hi afegeix l’informe, que ex-
plica que “els grups d’assalt no es re-
tiren sense una ordre”. “La retirada
no autoritzada d’un equip o sense
resultar ferit es castiga amb l’execu-
ció a l’acte”, diu el text.

L’organització de defensa dels
drets dels presos russos Rus Sidiàs-
txaia (RS) va assenyalar, per la seva
part, que uns 40.000 presidiaris re-
clutats pel grup de mercenaris Wag-
ner havien mort, desertat, o havien
resultat ferits o capturats com a
presoners a Ucraïna.

Avenç a Bakhmut
Mentrestant, el grup avança a la
ciutat ucraïnesa de Bakhmut, a l’est
del país, segons va afirmar ahir el lí-
der interí de la regió de Donetsk im-
posat per Rússia, Denís Puixilin. La
batalla per Bakhmut, ciutat poblada
abans de la guerra per unes 70.000
persones, ha estat una de les més
sagnants dels onze mesos de la
campanya russa a Ucraïna, ja que el
seu control obriria el camí de l’exèr-
cit rus a Sloviansk i Kramatorsk, els
principals bastions ucraïnesos a
l’est del país.

Segons Puixilin, les forces russes
busquen ara tallar les rutes de sub-
ministrament de les tropes ucraïne-
ses en aquesta ciutat i encerclar-les.
Anteriorment Rússia havia anun-
ciat la presa de Soledar, situada al
nord-est de Bakhmut, i de l’estació
ferroviària de Sil, unes victòries que
no han estat reconegudes per Ucra-
ïna. ■

Carn de canó per als
mercenaris de Wagner

Redacció
KÍIV

ESTRATÈGIA · El grup de militants rus recluta presos ucraïnesos per portar-los
a lluitar a primera línia de foc MORTS · Els membres d’aquest temut equip del
Kremlin suposen el 80% de les baixes de combatents en la guerra d’Ucraïna

Una dona assisteix al funeral d’una víctima de la guerra a la regió ucraïnesa de Donetsk ■ OLEG PETRASYUK / EFE
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Els serveis secrets de Kíiv
qualifiquen el grup
d’“infanteria d’un sol ús de
l’ofensiva russa a l’est”

Un home va ser detingut
ahir acusat d’haver apu-
nyalat mortalment el sa-
gristà d’una església a Al-
gesires (Cadis) i d’haver
ferit de gravetat un sacer-
dot en un altre temple de
la mateixa localitat.

L’Audiencia Nacional
va obrir diligències per un
possible delicte de terro-
risme. També la fiscalia va
afirmar que es tracta d’un
atac “presumptament ter-
rorista”.

Els fets van tenir lloc
cap a les vuit del vespre.
L’agressor, un home vestit
amb una gel·laba i armat
amb un ganivet, va entrar
primer a l’església de San
Isidro, on va ferir de grave-
tat el sacerdot Antonio
Rodríguez, de 74 anys,
quan oficiava la missa.
Després va irrompre a l’es-
glésia de La Palma, pròxi-
ma a la primera, al crit
d’“Al·là!”. Segons testimo-
nis citats per mitjans lo-
cals, l’home hi va causar
diverses destrosses i des-

prés va assaltar el sagristà,
Diego Valencia, quan
aquest havia aconseguit
sortir del temple. La vícti-
ma va morir dessagnada
després de rebre una pu-
nyalada al coll. Posterior-
ment hi va haver un intent
d’accedir a una tercera es-
glésia, situada davant de la
de La Palma, però estava
tancada, i l’agressor va
marxar i va ser detingut
poc després.

El capellà ferit de San
Isidro estava anit fora de
perill, segons va informar
l’alcalde d’Algesires, José
Ignacio Landaluce. Se-
gons fonts jurídiques, tres
persones més també van
resultar ferides en el doble
succés. ■

a Un home mata el sagristà amb un
ganivet al crit d’“Al·là!” després de ferir
un sacerdot en un altre temple pròxim

Redacció
ALGESIRES (CADIS)

Pista terrorista
en un atac mortal
en una església
d’Algesires

5
persones almenys, una
d’elles mortalment, van resul-
tar ferides en el doble atac
presumptament gihadista.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

La víctima mortal en l’atac d’ahir al vespre en una església
d’Algesires ■ CARRASCO RAGEL / EFE
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El párroco de Algeciras cree que el atacante
quiso matarle a él
Algeciras (Cádiz), 26 ene (EFE).- El párroco de la Iglesia de La Palma de Algeciras (Cádiz),
Juan José Marina, cree que el atacante que esta tarde entró en el templo y mató al sacristán
debió pensar que la víctima era el cura.

"En vez de morir yo, ha muerto él", se ha lamentado esta noche, en declaraciones a EFE, el
párroco de una de las dos iglesias en las que el marroquí Yasin Kanza ha irrumpido esta tarde
con un gran machete, ocasionando, además de la muerte del sacristán, heridas a otras cuatro
personas.

El atacante llegó "corriendo" a la Iglesia de La Palma, después de irrumpir en la capilla de San
Isidro de la Iglesia de Santa María Auxiliadora. Allí, tras romper varias cosas, apuñaló al vicario
salesiano Antonio Rodríguez, de 74 años, que estaba celebrando en ese momento la eucaristía
de las siete de la tarde.

Tras dejarle herido fue a la Iglesia de La Palma, donde hacía poco se había acabado la
eucaristía y el sacristán Diego Valencia estaba recogiendo la mesa del altar, mientras algunos
feligreses rezaban.

"Entonces este hombre entró por la puerta dando gritos, se dirigió al sacristán. Él le dijo que iba
a llamar a la Policía y ahí le dio el primer machetazo", cuenta el párroco.

El sacristán logró salir de la iglesia, posiblemente para pedir ayuda, pero el atacante le alcanzó
y le mató, cuenta el párroco.

Juan José Marina había dado la misa en otra iglesia, y un compañero la había celebrado en su
parroquia poco antes de que sucediera el ataque.

"Es una situación desconcertante al máximo. Esto es muy duro", se lamentaba el párroco.

Cree que nunca antes había visto por la iglesia a Yasin Kanza, quien permanece bajo custodia
policial.

La Policía ha realizado un registro en una vivienda de Algeciras, posiblemente relacionada con
el detenido. EFE

ilm/fp
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Unhombremató ayer conunma-
chete al sacristán de una iglesia
del centro de Algeciras e hirió a
otras cuatro personas, entre ellas
el sacerdote de otro templo católi-
co de la ciudad gaditana. El su-
puesto agresor, Yasine Kanjaa, de
nacionalidad marroquí y de 25
años y que actuó aparentemente
solo, había acudido antes del ata-
que a una de las iglesias y discutió
con los feligreses a los que mani-
festó que había que seguir la reli-
gión islámica, según fuentes de
las Fuerzas de Seguridad. La Au-
dienciaNacional investiga el suce-
so como un acto de terrorismo,
según informaron ayer fuentes
del tribunal.

Según fuentes del Ministerio
del Interior, el atacante, unmarro-
quí de 25 años identificado como
Yasine Kanjaa, entró pasadas las
19.00 en la iglesia de San Isidro,
en el centro de la ciudad, y comen-
zó “a discutir con los feligreses
allí presentes, inquiriendoquede-
bían de seguir la religión islámi-
ca”. Luego abandonó el lugar, pa-
ra volver sobre las 19.20 con un
machete. “Ha agredido al sacer-
dote, causándole heridas graves”,
según fuentes policiales. El cura,
que se encuentra estable, es Anto-
nio Rodríguez.

Luego se dirigió a la iglesia de
La Palma, a escasos 200 metros
de la primera, cuando estaba fina-
lizando la eucaristía y comenzó a
tirar al suelo con el machete imá-
genes religiosas, crucifijos y ve-
las, llegando a subir al altar del
templo. El sacristán del templo,
David Valencia, se le acercó para

pedirle que abandonara la iglesia,
a lo que el sospechoso se negó.
Cuando elmagrebí salía por la sa-
cristía, amenazó a dos mujeres y
el religioso le instó a marcharse.
En ese momento, el atacante em-
pezó a perseguirle hasta darle al-
cance en la cercana plaza Alta,
donde le apuñaló y golpeado en la
cabeza hasta la muerte. Tras este
ataque, el agresor “ha tratado de
esconderse en una ermita donde
ha sido reducido por efectivos de
la Policía Local”. El detenido no
tiene antecedentes policiales y
ayer por la noche se encontraba
en dependencias de la Policía Na-
cional de Algeciras.

El párroco de la iglesia de La
Palma, Juan José Marina, que se
encontraba fuera del templo en
ese momento, asegura: “Según
me dicen, ha entrado un musul-
mán y ha comenzado a tirar las
cosas del altar. Entonces el sacris-
tánha tratadode impedírselo, y el
primer ataque con el cuchillo ha
sido dentro de la iglesia. El pobre
hombreha salido a la calle pidien-
do ayuda, y allí le ha vuelto a ata-
car, en la plaza. El atacante venía
de la iglesia de San Isidro y allí ha
atacado a un salesiano, también
compañero, que estaba enesemo-
mento dandomisa”. Agentes de la
Comisaría General de Informa-
ción, especialistas en la lucha anti-
terrorista, se han hecho cargo de
la investigación, sin quepor elmo-
mento sehaya determinado la na-
turaleza del ataque. La Fiscalía de
la Audiencia Nacional ha asumi-
do el asunto como un presunto
ataque terrorista, informandesde
el ministerio público. Fuentes po-
liciales advierten, no obstante, de

la confusiónexistente hasta elmo-
mento. El Ayuntamiento decretó
un día de luto oficial.

Las iglesias escenario de los
dos ataques están ubicadas en el
centro de la ciudad, de 122.000
habitantes. La Guardia Civil está
estableciendo cordones de seguri-
dad en otros templos de la locali-
dad, según confirma Miguel Al-
conchel, alcalde de Los Barrios
(municipio vecino). El servicio de
Emergencias 112 Andalucía reci-
bió numerosos avisos de particu-
lares sobre el suceso, pero los sa-
nitarios no pudieron hacer nada
para salvar la vida a la víctima.

“Terrible y desgarrador”
El alcalde deAlgeciras, José Ig-

nacio Landaluce, trasladó su pe-
sar, tanto a título personal como
en nombre y representación de la
Corporación municipal, por la
muerte de Valencia. El presidente
de la Junta de Andalucía, Juan
Manuel Moreno, lamentó los he-
chos a través de Twitter: “Terri-
ble y desgarrador. Han asesinado
aun sacristán y hanherido, alme-
nos, a otro sacerdote en un ata-
que que se ha producido en Alge-
ciras. Prudencia, se están investi-
gando los hechos”. También el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, quien en la misma red
social señaló: “Quiero trasladar
mis más sinceras condolencias a
los familiares del sacristán falleci-
do en el terrible ataque de Algeci-
ras. Deseo una pronta recupera-
ción a los heridos”. El secretario
general de la Conferencia Episco-
pal Española (CEE), Francisco Cé-
sarGarcíaMagán, expresó su “do-
lor” también a través de la red
social. La Comunidad Musulma-
nahamandado a su vez un comu-
nicado de repulsa.

En lo que va de 2023, las Fuer-
zas de Seguridad habían deteni-
do a cuatro presuntos yihadistas.
El año anterior, se registraron 53
arrestos de personas vinculadas
con estos grupos terroristas, de
los que 46 se hicieron en España
y siete en otros países, principal-
mente Marruecos.

Un muerto y cuatro heridos en el
ataque a dos iglesias en Algeciras
La Audiencia Nacional investiga por terrorismo al supuesto autor, detenido por la policía

Efectivos sanitarios y policiales cubrían ayer el cadáver del sacristán David Valencia, fallecido en la plaza Alta de Algeciras. / NONO RICO (EP)

Yasine Kanjaa, tras ser detenido.

P. ORTEGA DOLZ / Ó. L.-FONSECA
J. CAÑAS, Madrid / Algeciras
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Es diu P. G. P., és espanyol, té 74 
anys i havia convertit en hobby de 
jubilat participar de forma agressi-
va en debats a les xarxes socials, en 
què es mou amb habilitat. La Poli-

cia Nacional el va detenir ahir a Mi-
randa de Ebro (Burgos) com a su-
posat autor de l’enviament de pa-
quets explosius a finals de l’any 
passat al president del Govern, Pe-
dro Sánchez, i altres organismes. 

No hi havia prou rastre postal 
per seguir de manera automàtica 
les cartes amb material pirotècnic 

que aquest home va enviar per 
Correus a finals de novembre. Per 
això els resultats s’han demorat, 
segons fonts policials. Van ser sis 
les rebudes entre el 23 de novem-
bre i l’1 de desembre, remeses a 
l’Ambaixada d’Ucraïna a Madrid, 
la fàbrica d’armes d’Instalaza a 
Saragossa, la presidència del Go-

vern, el Ministeri de Defensa, la 
base de seguiment de satèl·lits de 
la Unió Europea a la base madrile-
nya de Torrejón de Ardoz i l’am-
baixada dels EUA a Madrid. 

Un ferit en una mà 

L’1 de desembre es va interceptar a 
la Moncloa la carta bomba enviada 
a Sánchez, però Presidència no ho 
va explicar fins que va transcendir 
que aquest tipus d’enviaments es-
taven sent una onada. Com en tots 
els casos, era un paquet embolicat 
en paper marró i el seu contingut 
principal era pólvora. El dia anteri-
or, un treballador de l’Ambaixada 
d’Ucraïna va resultar ferit en una 
mà de forma lleu a l’explotar una 
d’aquestes cartes. 

La Comissaria General d’In-
formació de la Policia ha pogut 
establir que totes les cartes van 

entrar en el circuit postal des de la 
ciutat de Burgos. El sospitós no 
milita en cap formació radical ni 
té antecedents, segons les fonts 
referides. Portaveus del Ministeri 
de l’Interior van explicar ahir que, 
«si bé es presumeix que el detin-
gut va confeccionar i va enviar els 
artefactes explosius en solitari, la 
Policia Nacional no descarta la 
participació o influència d’altres 
persones en els fets». O sigui, hi 
podria haver més detencions 
pròximament.  

Agents de la Policia Nacional 
van escorcollar ahir la casa de 
P.G.P. abans de posar-lo a dispo-
sició del jutge. Consideren que la 
casa és el lloc on va confeccionar 
amb deflagrador de petards els sis 
paquets explosius. Cap tenia ca-
pacitat letal, van indicar fonts de 
la investigació. n

Detingut a Burgos un jubilat  
com l’autor de les cartes bomba
> La policia escorcolla el domicili de l’home de 74 anys, on va 
preparar els paquets enviats a Sánchez i l’ambaixada d’Ucraïna

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ 
Madrid

Investigació laboriosa

Un mort i un ferit de considera-
ció és el balanç de l’atac perpe-
trat ahir al final de la tarda per 
almenys un home amb arma 
blanca a les esglésies de San Isi-
dro, La Palma i Virgen d’Europa, 
a la població d’Algesires (Cadis). 
El mort, Diego Valencia, era el 
sagristà de l’església de La Pal-
ma. El ferit és el rector de San 
Isidro, Antonio Rodríguez, se-
gons van confirmar fonts poli-
cials. Un presumpte autor –que 
podria no haver actuat sol– està 
detingut per la Policia Nacional. 
No estava documentat ni porta-
va cap paper en el moment de la 
seva detenció.  

Extremisme religiós 

Al tancament d’aquesta edició, 
l’agressor estava sent interro-
gant per identificar-lo i saber 
què l’havia mogut a actuar així. 
Es tracta d’un magribí de 25 
anys, identificat com a Yassin K., 
que portava un matxet de grans 
dimensions decorat amb una ca-
lavera. El jove vestia una gel·laba 
fosca i portava en una de les se-
ves butxaques un rosari islàmic 
que se li va caure durant el force-
jament a l’església de La Palma. 

L’home va poder ser capturat 
ràpidament per la Policia perquè 
no va abandonar el lloc de l’as-
sassinat, la plaça Alta d’Algesi-
res, i es va quedar caminant al 
voltant del cos de la víctima.  

L’Audiència Nacional ha obert 
diligències d’atemptat terroris-
ta, que correspon investigar al 

jutge Manuel García Castellón, 
titular del Jutjat Central d’Ins-
trucció número 6, que està de 
guàrdia. Una portaveu de la fis-
calia també ha confirmat que el 
delicte que s’investiga de forma 
indiciària és el de terrorisme, que 
és competència de l’Audiència 
Nacional. 

Les fonts policials consultades 
per EL PERIÓDICO no van quali-
ficar de moment la motivació del 
presumpte atacant, si bé ja no 
van descartar que pogués trac-
tar-se d’un atemptat gihadista. 
Aquestes fonts policials van con-
firmar que se segueix la pista 
d’un mòbil d’extremisme religi-

ós, al marge de l’estat mental 
que pogués evidenciar el detin-
gut en un examen forense. Es 
busquen ja possibles antecedents 
de radicalització per confirmar o 
descartar si es tracta d’un atac 
gihadista. Segons la primera ver-
sió que ha transcendit dels fets, 
aquests van començar quan un 
home vestit amb gel·laba fosca va 
entrar en una de les esglésies, la 
de San Isidro, clavant cops amb 
un matxet a les imatges, tirant al 
terra creus i espelmes i fins i tot 
pujant a l’altar major del temple.  

Dos temples més 

La mateixa violenta acció va te-
nir lloc a les altres dues esglésies, 
a la de La Palma amb l’agressor 
amenaçant unes dones que es 
trobaven en aquell moment a 
l’interior. El sagristà li hauria re-

criminat el que estava fent i hau-
ria intentat aturar-lo. L’agressor 
es va encarar amb ell i el va per-
seguir fins a l’exterior del tem-
ple, on el va assassinar. Una 
veïna va poder captar imatges de 
la plaça Alta, recollides per Radio 
Algeciras, en què es veu com 
l’individu hauria clavat diversos 
cops al cap al sagristà de l’esglé-
sia de La Palma. La porta del 
temple dona a la plaça. 

Des del Servei d’Emergències 
112 Andalusia van informar a 
l’agència Europa Press que 
l’agressió es va produir al voltant 
de les 19.30 hores –19.40 hores 
segons fonts policials– i que els 
ciutadans que van alertar les for-
ces de seguretat informaven 
d’aldarulls en diferents esglésies 
de la localitat.  n

Un mort i un ferit en un atac a dues 
esglésies al crit d’‘Al·là’ a Algesires
>  L’assaltant, que va acabar detingut, anava armat amb un matxet > L’Audiència 
Nacional investiga el succés com a possible terrorisme gihadista

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ 
TOÑO CALLEJA 
Madrid

Atemptat a la localitat gaditana

Agents de la policia, al costat del cadàver del sagristà assassinat, ahir a Algesires (Cadis). 

Stinger / AFP

El mort és el  
sagristà de la 
parròquia de La 
Palma, una de les 
atacades per l’arrestat
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La Comunidad Islámica condena el ataque
"cruel y mezquino" de Algeciras

La Comunidad Islámica condena el ataque "cruel y
mezquino" de Algeciras

ATAQUE ALGECIRAS

Cádiz, 25 ene (EFE).- La Comunidad Islámica de la
Mezquita Ishbilia de Sevilla ha expresado esta noche su
condena al "cruel y mezquino" ataque ocurrido en
Algeciras, que ha causado la muerte a un sacristán y
heridas a cuatro personas, entre ellas un sacerdote.

25/01/2023 21:55Actualizado a 25/01/2023 22:55

Cádiz, 25 ene (EFE).- La Comunidad Islámica de la Mezquita Ishbilia de Sevilla ha expresado
esta noche su condena al "cruel y mezquino" ataque ocurrido en Algeciras, que ha causado la
muerte a un sacristán y heridas a cuatro personas, entre ellas un sacerdote.

"Estos actos condenables están lejos de nuestra religión y de la comunidad musulmana que
siempre ha sigo ejemplo de convivencia y encuentro", indica en un comunicado.

Añade que "estos actos criminales empañan la convivencia que históricamente disfruta nuestra
sociedad algecireña".

En el comunicado la comunidad lamenta la muerte del sacristán de la Parroquia de la Palma, y
envía sus condolencias a su familia y sus deseos de pronta recuperación para los heridos. EFE

ilm/fp

Mostrar comentarios

Cargando siguiente contenido...

https://www.lavanguardia.com/vida/20230125/8709780/comunidad-islamica-condena-ataque-cruel-mezquino-algeciras.html
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Imatge d’arxiu de Josep Maria Esquerda.

POLÍTICA DEFUNCIONS

❘ LLEIDA ❘ L’històric polític llei-
datà Josep Maria Esquerda, 
que va ser senador i expresi-
dent d’ERC a Lleida, va morir 
ahir als 76 anys, segons va 
anunciar la federació lleida-
tana d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Esquerda, pè-
rit agrícola de professió i òp-
tic de formació, es va afiliar a 
Esquerra l’any 1977. El 1996 
va ser elegit president de la 
federació del partit a Ponent, 
càrrec que va ocupar fins al 
1998, i va ser escollit senador 
per Lleida en la legislatura 

del 2004 al 2008. Les seues 
discrepàncies amb la direc-
ció del partit el van portar 
a abandonar-lo el 1983 i a 
formar el grup Renovadors 
d’Esquerra. Anys més tard, 
el 1991, va tornar a la mili-
tància d’ERC.

Esquerda també va ser 
membre del Grup d’Opi-
nió Cruïlla. Esquerda era 
membre de l’Orfeó Lleida-
tà, d’Òmnium Cultural, dels 
Amics de la Seu vella, de Ta-
lia Teatre i de l’Aeroclub de 
Lleida.

Adeu al polític de Lleida 
Josep Maria Esquerda

SEGRE

Entrega dels premis Monturiol a la investigació

❘ BARCELONA ❘ El conseller d’Investigació i Universitats, Joaquim 
Nadal, va entregar ahir les medalles i la placa Narcís Mon-
turiol al mèrit científic i tecnològic a diversos investigadors 
catalans en reconeixement a la seua tasca.

La Passió de Cervera busca professionals del teatre

❘ CERVERA ❘ L’organització de la Passió de Cervera ha fet una 
crida per trobar voluntaris en figuració, maquillatge, vestidor 
i attrezzo, llum i so i efectes especials per a les representa-
cions que comencen el 26 de març.

Twitter Espanya acomiada el 80% de la plantilla

❘ MADRID ❘ Twitter Espanya deixa les oficines amb només 5 
empleats després d’acomiadar el 80% de la plantilla. Ha 
succeït tres mesos i mig després que el seu nou propietari, 
Elon Musk, comencés les retallades en el personal.

Extingeixen un foc en una casa de la Pobleta

❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ Fins a nou dotacions de bombers van 
treballar dimarts a la nit en l’extinció d’un incendi a la xe-
meneia d’una casa del carrer Major de la Pobleta de Bellveí, 
al municipi de la Torre de Capdella.

C.I Pregària per a  
la unitat dels 
pobles cristians

RELIGIÓ

❘ LLEIDA ❘ Ahir va acabar la set-
mana de la pregària per a la 
unitat dels pobles cristians amb 
un acte ecumènic a les 19.30 
hores a l’església ortodoxa 
romanesa del Naixement de 
Sant Joan. Representants de 
les diferents esglésies cristianes 
de Lleida van resar juntes per 
la unitat dels pobles cristians. 
L’acte va ser seguit per nom-
brosos creients en la fe, segons 
l’organització.

I.O.R.

El papa critica qui 
persegueix persones LGTBI
Assegura que “ser homosexual no és cap delicte” || Qualifica 
d’“injusta” la persecució perquè Déu estima tots els seus fills

RELIGIÓ CATÒLICA

AGÈNCIES
❘ ROMA ❘ El papa Francesc va 
criticar en unes últimes decla-
racions els països que crimi-
nalitzen la comunitat LGTBI 
aplicant lleis que criminalit-
zen el col·lectiu. El pontífex 
va qualificar les normes que 
persegueixen els homosexuals 
com a “injustes” i va subratllar 
que Déu estima tots els seus 
fills i va apuntar cap als bisbes 
o conferències episcopals que 
encara donen suport a aquestes 
lleis perquè acullin en el seu si 
la comunitat LGTBI.

“Ser homosexual no és un 
delicte”, va dir el papa. Encara 
que com sempre fa quan abor-
da aquesta qüestió, va puntu-
alitzar que sí, si es tracta d’un 
“pecat”. “Primer distingim pe-
cat per delicte. Però també és 
pecat la falta de caritat amb el 
proïsme”, va matisar.

Francesc va abordar la qües-
tió de l’homosexualitat des de 
l’inici del seu pontificat amb 
diverses declaracions sobre 

aquest fet. Va ser famosa la 
declaració de l’any 2013 al 
tornar del viatge pel Brasil 
quan va afirmar “qui soc jo 
per jutjar-los?”

El pontífex sempre ha consi-
derat que els homosexuals han 

de ser acceptats en les seues 
famílies i s’ha referit sempre 
a la comunitat LGTBI posant 
en relleu els seus drets com 
ciutadans.

També ha defensat, en les 
seues intervencions, les unions 
civils en persones homosexuals 
i ha parlat en nombroses oca-
sions d’“ajudar” però “sense 
imposar coses a l’Església que 
per la seua naturalesa no es po-
den imposar”.

Sovint, tanmateix, el pon-
tífex ha afegit alguns matisos 
polèmics. Especialment, quan 
ha recomanat, en més d’una 
ocasió, als pares que detectin 
a edats primerenques aquesta 
tendència sexual que portin els 
fills al psicòleg.

Francesc ha insistit en l’ac-
titud dels bisbes i ha expres-
sat que han de canviar la seua 
forma d’apropar-se a aquesta 
qüestió a través d’un “camí de 
conversió” per mostrar “ten-
dresa com la que té Déu amb 
cadascun de nosaltres”.

LES CLAUS

Seguirà al davant 
de l’Església
n El papa Francesc va asse-
gurar en aquestes mateixes 
declaracions que es troba 
bé de salut i que seguirà al 
davant de l’Església catò-
lica mentre pugui. “Estic 
bé de salut. Per l’edat que 
tinc, em trobo bé”, va as-
segurar. “Puc morir demà, 
però vaja, està controlat. 
De salut estic bé”, va iro-
nitzar en una de les últimes 
aparicions.



Mitjà: Diari de Sabadell

Publicat: 26/01/2023

Edició: Diari de Sabadell

Secció: MISCELANEA

Audiència: 33.000 Lectores

Valor: 123€

10   Dijous 26 i Divendres 27 de gener del 2023 Ciutat

Més 
Ciutat

DETENEN UN HOME
QUE ESTAVA  EN ORDRE
DE CERCA I CAPTURA

La Policia Municipal de Saba-
dell ha detingut un home de 
31 anys que estava en ordre 
de cerca i detenció pendent 
d’un Jutjat d’Osca. Els agents 
van identificar dues persones 

que circulaven amb un vehi-
cle al carrer de Güell i Ferrer 
amb el carrer de Brutau, a 
l’Eixample. Aleshores, van 
comprovar que un dels ocu-
pants del vehicle tenia comp-
tes pendents amb la justícia. 
Es van realitzar diligències 
judicials i  hi va intervenir una 
unitat de la Policia Municipal.

El darrer concert d’Oxfam Intermón / CEDIDA

Crida a la solidaritat. Oxfam 
Intermón de Sabadell organitza el 
14è Concert Solidari el proper di-
vendres 27 de gener, a les 20.30 h, a 
l’auditori de l’Espai Cultural Fun-
dació 1859 Caixa Sabadell. Aquest 
any actuarà el Cor Gospel Vallès. 

La recaptació de fons que se’n 
obtingui es destinarà a lluitar con-
tra la crisi de fam a l’Àfrica Ori-
ental causada per la successió de 
males collites, provocades per les 
sequeres agreujades pel canvi cli-
màtic. “Els camperols i ramaders 
d’aquesta regió ho pateixen”, ex-
pressa Francesc Vives, coordina-
dor del Comitè d’Oxfam Inter-
món de Sabadell. 

Amb 25 euros, des de l’entitat 
asseguren que una persona tindrà 
accés a l’aigua, menjar i kits d’hi-
giene personal. A més, es podran 
comprar materials de protecció. 
També afegeixen que les perso-

nes d’aquesta regió pateixen mol-
tes dificultats per aconseguir ali-
ments bàsics, a causa de la guerra 
a Ucraïna. L’objectiu és recaptar 
3.500 euros.

El concert torna després de dos 
anys. L’any 2021, a causa de la co-
vid, no es va poder celebrar, però 
el públic va participar en el pro-
jecte destinat a lluitar contra les 
conseqüències de la covid per als 
països més pobres del món. “Vam 
recaptar més de 3.600 euros“, ex-
plica Francesc Vives. 

Oxfam Intermón organitza 
un nou concert solidari
Redacció  •  @DiarideSabadell  #Entitats

L’objectiu del 
concert és recaptar 
3.500 euros, que es 
destinaran a l’Àfrica 
Oriental

POLÍTICA  Els populars confien a 
tornar al ple de l’Ajuntament de 
Sabadell, d’on van sortir el 2019

Cuca Santos, 
nova alcaldable 
del Partit Popular
Redacció  •  @DiarideSabadell #EleccionsMunicipals

La presidenta local del Par-
tit Popular (PP), Cuca Santos, 
ha estat designada de forma ofi-
cial com a candidata a l’alcaldia 
de Sabadell. Així ho han deter-
minat els comitès electorals de 
Barcelona i Catalunya. Els popu-
lars veuen en ella l’oportunitat de 
tornar al ple de l’Ajuntament de 
Sabadell.

“Escoltar demandes ciutadanes”
El partit es mostra confiat i sos-
tenen que s’està enllestint un 
projecte polític “ambiciós”. Se-
gons Santos, “és un programa per 
mitjà de fer cas a les demandes 
dels ciutadans”. Entre les seves 
preocupacions, es troba comba-
tre les “ocupacions il·legals“, fo-
mentar la Formació Professional 
i impulsar la creació d’empreses a 
Sabadell, entre d’altres.

Sense representació des del 2019
Santos ha estat la presidenta del 
PP a Sabadell des de fa tot just 
un any. Els populars van perdre 
la representació a l’Ajuntament 
de Sabadell després de les elec-
cions del 2019, una situació que 
no s’havia produït en les darre-
res dues dècades. De fet, el PP va 
treure els seus millors resultats 
en les eleccions del 1995, quan 
aconseguia tres regidors i el 10% 
del suport.

Des d’aleshores, els suports es 
van mantenir força estables amb 
dos regidors, entre 1999 i 2015, 
mentre que en el mandat 2015-
2019, lluitava per la permanència 
al ple un únic regidor, l’aleshores 
portaveu del PP, Esteban Gesa.

Els populars van perdre la 
representació a l’Ajunta-
ment després de les elecci-
ons del 2019, una situació 
que no s’havia produït en 
dues dècades. El PP va treu-
re els seus millors resultats 
el 1995 amb 3 regidors

Promoguda pel Moviment Ecu-
mènic de Sabadell (MES), i amb 
una assistència d’unes 150 perso-
nes, la pregària per la Unitat dels 
Cristians va celebrar-se aquest 
dimarts passat a la parròquia de 
la Puríssima Concepció de Saba-
dell, la qual ha col·laborat inten-
sament en l’organització de l’acte. 
Van pregar per la unitat de les es-
glésies cristianes i per les persones 
que pateixen discriminació.

En l’acte van prendre la parau-
la Daniel Sànchez, anglicà, diaca 
de l’Església de Crist de Sabadell; 
Xavier Guerrero, baptista, pastor 
de l’Església del Redemptor de 
Sabadell; Ramon Moix, catòlic, fi-
del de la parròquia de Sant Esteve, 
de Castellar del Vallès; i Teodora 
Zolog, ortodoxa, membre de la 
Parròquia de Santa Tecla (Esglé-
sia Ortodoxa Romanesa), també 
de Sabadell. Es va poder escoltar 
el cant del cor de La Puríssima, di-
rigit per Marc Alguersuari.El cant del cor de la Puríssima, a la Pregària / CEDIDA

Èxit d’assistència
a la Pregària per la 
Unitat dels Cristians
Redacció  •  @diaridesabadell  #Cristianisme

VENIEN DROGA EN UNA ASSOCIACIÓ CANNÀBICA

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la 
comissaria de Sabadell, juntament amb agents de la Policia 
Municipal de Sabadell van detenir, els dies 18 i 20 de gener, 
quatre persones d’entre 45 i 22 anys com a presumptes 
autores d’un delicte contra la salut pública, per tràfic de droga.
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JESUÏTES SANT GERVASI -
ESCOLA INFANT JESÚS
C/ Avenir, 19 (08006 Barcelona)
933 622 058
www.fje.edu/ca/jesuites-sant-gervasi
info.infantjesus@fje.edu

COLEGIOS JESUÏTES SANT GERVASI PARA AULA

Jesuïtes Sant Gervasi: innovació
al servei de l’aprenentatge

Des de la seva fundació fa més
de 160 anys, l’Escola Infant
Jesús s’ha caracteritzat per
la cerca de l’excel·lència
humana i acadèmica, per

l’ambient familiar i acollidor d’un equip
d’educadors motivat i vital, orientat vers
l’acompanyament a les persones i la inno-
vació pedagògica, que fan de l’Infant una
segona llar. Amb la integració a la xarxa
de Jesuïtes Educació, l’Escola assumeix
la missió de les escoles jesuïtes del món:
formar persones competents acadèmica
i personalment, conscients de la realitat
que els envolta, compassives amb els al-
tres i compromeses vers unmónmés just.

La tradició de l’educació jesuïta, les ex-
periències reeixides d’altres escoles i les
orientacions dels millors pedagogs actu-
als van inspirar l’escola per construir un
projecte profundament innovador. “Ente-
nem per innovació aquell conjunt de can-
vis que genera una millora de processos
que ens acosta als objectius. Per tant, no és
per a nosaltres una finalitat, sinó el mitjà
per assolir els nostres propòsits”, explica
FrancescMoreno, director del centre.

Totes les persones que es formen a l’Escola
han d’aprendre la complexitat del món en què
viuen i disposar d’eines que les ajudin a trobar
el seu lloc com a veritables ciutadans globals

contrastada i a la vegada en constant re-
visió imillora”, explica FrancescMoreno.
Tot aquest esforç té com a objectiu fer

de les persones que es formen a l’escola
uns veritables ciutadans globals. Persones
que comprenguin la profunditat del món
en què viuen, que tinguin les eines per a
trobar el seu lloc en ell i que vulguin ser
agents de transformació per a una societat
més justa. “Aquest propòsit de ciutada-
nia global incorpora a la nostra innovació
la mirada social del per a què aprenem, i
enfoca els nostres alumnes al servei dels
altres. Comprèn cinc dimensions, cinc
reptes de l’actualitat: equitat de gènere,
interculturalitat, participació democràti-
ca, justícia social, i sostenibilitat humana
i ecològica”, afegeix el director del centre.

SERVEI A LA SOCIETAT
Des de les etapes més inicials de l’edu-
cació, Jesuïtes Sant Gervasi-Infant Jesús
desperta la curiositat i la consciència
per anar passant a poc a poc, al llarg de
la seva formació, del pensament a l’acció.
A l’escola hi articulen tot un seguit d’es-
cenaris, activitats, propostes, moments
de reflexió... per tal de mobilitzar els seus
alumnes cap a aquesta vocació de servei,
demanera que des de l’experiència s’ado-
nin que realment són capaços de millorar
el seu entorn. Així s’enfoquen projectes
com els padrinatges dels alumnes grans
als petits, l’aplicació de pràctiques res-
tauratives en la resolució de conflictes i la
convivència o el que molts dels projectes
dels alumnes tinguin com a producte fi-
nal quelcom que serveixi per a oferir so-
lucions a necessitats de les persones.
L’alumnat de Jesuïtes Sant Gervasi-

Infant Jesús participa molt activament

a campanyes socials amb Càritas (som
“Escola amb cor”), Fundació Arrels o
Migrastudium. També és important en
nombre la seva participació amb propos-
tes més vivencials, com les accions de vo-
luntariat amb col·lectius desafavorits de
l’entorn o en projectes d’institucions del
sector social de la Companyia de Jesús.
“A Batxillerat, són molts els alumnes

que orienten el seu Treball de recerca
en el vessant de voluntariat. Molts altres
participen en experiències significatives
compartides amb les altres escoles de
Jesuïtes Educació, com l’estada a Ceuta
(Projecte Frontera Sud) per conèixer de
prop els processos migratoris, o la visita
a Auschwitz per reflexionar sobre la na-

turalesa humana. En definitiva, a l’Infant
Jesús la nostra proposta situa la innova-
ció al servei de la intencionalitat educati-
va, per acompanyar els nostres alumnes
a assolir la millor versió de si mateixos i
esdevenir allò que el jesuïta Arrupe els
anys 1970 va definir com “homes i dones
per als altres”. I, mentre estiguin amb
nosaltres, se sentin segurs i feliços”, con-
clouen des de la direcció de l’escola.

EL PRESENT
Actualment, el centre està abocat a avan-
çar en processos que, tot i no ser tan vi-
sibles externament, són realment clau: la
veritable participació activa de les famíli-
es; la personalització dels aprenentatges
per adaptar-los als diferents ritmes de
l’alumnat; les millors agrupacions flexi-
bles d’alumnes segons els diversos i ben
definits escenaris educatius; i també el fer
que l’avaluació, més enllà d’una eina per
posar notes, estigui centrada en el procés
d’aprendre i constitueixi un veritablemo-
tor de superació personal. “Apliquem tot
això a totes les etapes, des d’Infantil fins
a Batxillerat, i ens dona l’oportunitat de
treballar en col·laboració amb diverses
universitats i referents pedagògics del
nostre país. Podem afirmar, doncs, que
la nostra proposta educativa és madura,

La tecnologia està present
a l’aula i ajuda els alumnes
en el procés d’aprenentatge

JESUÏTES SANT GERVASI

“LA TRADICIÓ JESUÏTA I LES
ORIENTACIONS DELS MILLORS
PEDAGOGS VAN INSPIRAR
L’ESCOLA A CONSTRUIR UN
PROJECTE INNOVADOR”

L’escola Infant Jesús ha construït
un projecte innovador
JESUÏTES SANT GERVASI

Experiències compartides
en espais que potencien

els aprenentatges
JESUÏTES SANT GERVASI
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Suport a reforçar l’aranès 
a les aules de la Val

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

❘ LLEIDA ❘ La reforma legal que 
impulsa el Conselh Generau 
d’Aran perquè l’aranès sigui 
llengua vehicular a les aules de 
la Val va superar ahir el primer 
escull al Parlament. Els vots 
d’ERC, Junts, PSC i ECP van 
rebutjar esmenes a la totalitat 
del PP i Vox. Aquests dos par-
tits i la CUP s’hi van posicio-
nar en contra a l’estar en des-
acord amb la llei de llengües en 

l’ensenyament que el Conselh 
reclama modificar. La síndica 
d’Aran, Maria Vergés, va de-
fensar la necessitat d’aquest 
canvi per reforçar l’ús social 
de l’aranès, i el suport d’ERC, 
Junts, PSC i Comuns han de 
permetre tirar-lo endavant en 
un altre ple. El Conselh va de-
manar votar-ho al d’ahir, però 
el Parlament va rebutjar trami-
tar-lo en lectura única.

PARLAMENT

Maria Vergés, al Parlament.

L’Argenteria, a Gerri de la Sal, amb cascades de gel.

METEOROLOGIA TEMPERATURES

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Les temperatures gè-
lides es van mantenir ahir al 
Pirineu de Lleida amb mí-
nimes de fins a onze graus 
negatius a la Bonaigua, deu 
sota zero a Espot o 5,9 graus 
negatius a Sort. També al pla 
el fred es va fer notar enca-
ra que no es van registrar 
grans gelades. A Mollerussa 
la mínima va ser de 2,9 graus 
negatius, de -2,6 a Tàrrega o 
de mig grau sota zero a les 
Borges. 

Segons el Meteocat, les 
temperatures continuaran 

baixes avui i es preveuen 
noves precipitacions de neu 
a partir de demà al Pirineu, 
on les temperatures podrien 
baixar encara més, i s’accen-
tuaria el fred dissabte i diu-
menge. Al Pirineu, el descens 
tèrmic en les últimes setma-
nes s’ha traduït en diferèn-
cies de més de 30 graus. Per 
exemple, a Vielha la mínima 
de dimarts va ser de -12,7 i 
la màxima de fa un mes va 
arribar als 18,7. A Espot s’ha 
passat dels dos graus de mí-
nima al desembre als 10,1 
negatius ahir.

El fred no dona treva i 
arriba més neu al Pirineu

EDGAR ALDANA / LAIA PEDRÓS

Imatge de la neu de primera hora del matí a Tàrrega.

Granyena recapta diners per 
restaurar una campana
Acapte per recuperar-la després d’estar en desús des del 1941 || 
La iniciativa ja rep donatius de Madrid, Cantàbria i Ourense

PROJECTES PATRIMONI

REDACCIÓ
❘ GRANYENA DE SEGARRA ❘ Historia-
dors de la Segarra han iniciat 
una campanya per aconseguir 
finançament i restaurar la cam-
pana 1747, datada aquell any 
i que està al campanar de l’es-
glésia d’aquesta localitat de la 
Segarra i en desús des de l’any 
1941, quan es va esquerdar pel 
gel. 

Ramon Torres, un dels coor-
dinadors del projecte, va ex-
plicar que antigament donava 
les hores i sonava per celebrar 
dies assenyalats. També volen 
recuperar aquesta funció amb 
la instal·lació d’un rellotge. 
Tornar a posar en funciona-
ment la campana costa entre 
20.000 i 25.000 euros i de mo-
ment ja han aconseguit 2.600 
euros a través de donatius de 
particulars. “Tot és ben rebut 
i hi ha donatius que arriben de 
Madrid, Cantàbria o Ourense”, 
va afirmar. Va afegir que la di-
òcesi de Solsona finança el 25 
per cent del pressupost i han 

iniciat els tràmits per demanar 
subvencions a la Diputació i el 
departament de Cultura. 

Segons Torres tenen el com-
promís d’una empresa de grues 
per baixar-la del campanar, a 
uns 36 metres d’altura. Diu-
menge vinent han organitzat 
una jornada de portes ober-

tes al temple per explicar la 
història de la campana i la in-
formació aconseguida. S’han 
elaborat plafons amb fotos i 
documentació històrica de la 
campana 1747. “Aquest any 
farem activitats per divulgar 
la història i preparem actes di-
versos”, va dir.

R. T

La campana, del 1747, serà restaurada perquè torni a repicar.
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L’FP a Jesuïtes Educació:
present i futur

A vui en dia, la tria d’un ci-
cle de Formació Professi-
onal és una opció tan vàli-
da com la del Batxillerat,
perquè no tanca cap porta

de futur, al contrari, en facilita moltes,
entre elles, la d’arribar a la universitat.
Així doncs, actualment és l’alumnat el
que es marca els seus propis límits en
l’àmbit formatiu, i això és un gran avenç
respecte al qual succeïa vint anys enrere.

Tant és així que un gran nombre de
persones que trien un itinerari forma-
tiu de Formació Professional continuen
posteriorment els seus estudis a la Uni-
versitat. L’FP és per a ells una manera de
sentir-se realitzats acadèmicament, en
una especialitat molt més pràctica que el
Batxillerat, que l’apropa al món laboral,
que el forma en allò que li agrada, que
l’ajuda a seguir en el seu procés madu-
ratiu. La seguretat amb la qual arriba

tres grans valors. El primer és l’apre-
nentatge vivencial, perquè els alumnes
“aprenen fent” i ho fan vivint de prop
la realitat del món empresarial, gràci-
es a les pràctiques que s’hi realitzen, o
a l’opció de l’FP dual, molt més intensa
en aquest aspecte. L’alumnat finalitza el
seu cicle sabent què és treballar en una
empresa, i en aquest moment podrà tri-
ar si incorporar-se al món laboral amb
tot aquest aprenentatge ja fet o bé con-
tinuar estudiant a la universitat.

El segon gran valor és el sentiment
de realització personal. L’alumnat és
feliç perquè es forma, la majoria de
vegades, en allò que li interessa, que
li agrada. En allò que té aptitud i, per
tant, voluntat de millora. “En la nostra
experiència, aquest fet és determinant
en l’èxit i sobretot en el seu benestar.
Repercuteix en uns millors resultats
acadèmics en comparació amb l’etapa
de l’ESO, i una satisfacció que es con-
tagia a la família, també”, diu Manzano,
qui afegeix el tercer valor, que no és un
altre que l’FP com a camí per arribar a
la universitat.

“És cert que no totes les professions
tenen un grau de Formació Professi-
onal fet a mida, no existeix un paral-
lelisme total entre els graus universi-
taris i cicles de Formació Professional.
Però quan es dona, està demostrat que
és una gran via formativa, formada per
diferents fites (el grau mitjà, el grau su-
perior, el grau universitari) que donen
una titulació i obre l’oportunitat de tre-
ballar”, afirma el director de Formació
Professional de Jesuïtes Educació.

Aquest curs 2022-2023, Jesuïtes Bellvitge
ha estrenat el Cicle d’Higiene bucodental
(grau superior). Gràcies a un acord amb la
Facultat d’Odontologia de la Universitat
de Barcelona, que permet que l’alumnat
faci tots els mòduls pràctics dels cursos
als laboratoris de la Facultat, que,
a més, està ubicada al costat mateix
del centre.
Just abans de la pandèmia, Jesuïtes el Clot
va arribar a un acord amb la Cambra de
Comerç Alemanya (AMK) per oferir de
forma gratuïta un tercer any a l’alumnat
del cicle de grau superior de Mecatrònica,
en modalitat DUAL (tres dies treballant a
empreses alemanyes ubicades a Barcelona
i dos dies estudiant al centre), amb classes
d’anglès o alemany també gratuïtes.

Acabat aquest tercer any l’alumnat obté
la titulació de formació professional
alemanya, i generalment encara
treballa a l’empresa on s’ha format.
Jesuïtes El Clot ha arribat també a un acord
amb l’Aeroclub Barcelona-Sabadell per
impartir conjuntament el cicle superior
de Mecànic/a d’avions de turbina.
Pel que fa a Jesuïtes Sarrià, en els darrers
anys ha treballat en la formació d’aliances
amb universitats i institucions d’àmbit
nacional i internacional que permeten
el reconeixement de crèdits.
Entre aquestes podem trobar: l’Institut
Químic de Sarrià, FX Animation Barcelona
3D & Film School, Bande à Part Escola
de Cine Barcelona, Universitat Europea IMF
i University College of Birmingham.

Novetats dels centres d’FP de Jesuïtes

Jesuïtes Educació ofereix el millor
acompanyament possible a un alumnat
que es troba en una etapa clau de la seva
vida, en l’àmbit formatiu, però també per-
sonal. Els objectius curriculars dels cicles
se centren a assolir els coneixements pro-
fessionals que habilitin la persona per a la
professió, però el propòsit de la institució
va més enllà: es tracta d’acompanyar-lo
perquè desenvolupi, a la vegada, unes
competències i valors socials i personals
que, sense capmena de dubte, li seran es-
sencials en la seva carrera professional i,
en general, al llarg de la seva vida.

I tot això es fa amb propòsits pedagò-
gics que se centren en metodologies in-
novadores que estan enmillora contínua.
Potenciant al màxim el vessant pràctic
d’aquests estudis, l’alumnat treballa per
projectes, aprenent d’acord amb situ-
acions concretes i reals que es donen a
les empreses i que permeten aterrar des
del principi en una dimensió totalment
pràctica i molt rica en coneixements.

Un altre dels fets diferencials és la
possibilitat que l’alumnat de grau supe-
rior faci les pràctiques en empreses de
bona part d’Europa, gràcies a les beques
Erasmus. Es tracta d’una gran experièn-
cia que impacta positivament també en
el creixement personal de l’alumnat, i
és en aquest sentit que dediquem temps
i esforços en poder-ho potenciar.

La cura de la dimensió internacional
en els estudis d’FP és doncs un altre dels
trets diferencials. Es vol aconseguir que
l’alumnat surti molt ben preparat per-
què segueixi amb èxit el camí que des-
prés vulgui triar: incorporar-se al món
laboral o bé seguir amb els estudis.

FITES IMMEDIATES
Deforma immediata, per al curs23-24està
prevista l’ampliació de l’oferta formativa
per cobrir millor l’alta demanda actual. A
més, a mitjà termini estem treballant en
elsMàsters deFormacióProfessional, cur-
sos d’especialització d’un any de durada
per als titulats en cicles de grau superior.

“Començarem –diu Fernando Manza-
no– amb àmbits com el de la cibersegu-
retat, el Big Data... i anirem ampliant en
funció de les necessitats que detectem en
les empreses. A Jesuïtes Sarrià-Sant Igna-
si ja fa 20 anys que oferim cursos d’expert
en Alta Cuina, Sommelier, Event Planner i
E- Sports. Finalment, estempotenciant els
acords amb les universitats estrangeres,
per desenvolupar el programa Top-Up,
que permet fer estudis universitaris amb
una convalidació total dels estudis previs
de cicles d’FP, que pot arribar a represen-
tar la convalidació de dos anys de carrera.”

aquest alumnat a la universitat és la mi-
llor prova de l’èxit d’aquesta opció.

“A Jesuïtes Educació tenim tres cen-
tres destinats a FP, dos a Barcelona
(Jesuïtes Sarrià i Jesuïtes el Clot) i un
a l’Hospitalet de Llobregat (Jesuïtes
Bellvitge), tots tres amb una àmplia ofer-
ta de Formació Professional de cicles de
graumitjà i superior, que anem desenvo-
lupant des de fa gairebé vuitanta anys”,
explica Fernando Manzano, director de
Formació Professional de la institució.

TRES GRANS VALORS
A Jesuïtes Educació consideren que la
Formació Professional aporta als joves

L’FP permet la realització acadèmica d’una
manera més pràctica i propera al món laboral
i possibilita igualment l’accés a la universitat

Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
ofereix un grau mitjà d’Hostaleria

(serveis de restauració, cuina i
gastronomia) JESUÏTES

MÉS INFORMACIÓ

JESUÏTES SARRIÀ - SANT IGNASI
Carrasco i Formiguera, 32 (08017 BCN)
936 023 000
www.fje.edu/ca/jesuites-sarria
fp.santignasi@fje.edu

JESUÏTES EL CLOT - ESCOLADEL CLOT
València, 680 (08027 BCN)
933 516 011
www.fje.edu/ca/jesuites-clot
info.clot@fje.edu

JESUÏTES BELLVITGE-C.E. JOAN XXIII
Av. Mare de Déu de Bellvitge, 100-110
(08907, L’Hospitalet de Llobregat)
933 351 543
www.fje.edu/ca/jesuites-bellvitge
info.joan23@fje.edu
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L
a comunitat educativa de Je-
suïtes Gràcia, és una comu-
nitat formada per alumnes,
docents i famílies que junts
lideren el procés de creixe-

ment de l’alumnat a través de la seva
cultura col·laborativa. Una cultura que
acompanya, forma, empodera i cons-
trueix aprenentatges durant tot el pro-
cés educatiu de l’alumnat a l’escola.
La singularitat de la nostra comu-

nitat educativa és saber treballar en
una cultura dialògica i participativa a
on, alumnat, docents i famílies, inte-
raccionen, participen i promouen el
diàleg d’escola. Conversa i diàleg esde-
venen instruments comunicatius dins
la nostra comunitat que afavoreixen
l’aprenentatge constructiu i compar-
tit. La conversa és mirada i escolta, és
presència i paraula.
Jesuïtes Gràcia esdevé una comuni-

tat flexible, oberta a la participació de-

mocràtica que treballa en xarxa amb un
objectiu comú, el projecte educatiu del
centre. Un projecte únic i singular amb
una cultura innovadora al servei de les
persones que treballa l’educació per a la
ciutadania global per tal de poder com-
prendre què passa al món i cultivar la
mirada crítica.
Una mirada integral, humanista i hu-

manitzadora cap a les persones que fa
diferent a la comunitat educativa de
Jesuïtes Gràcia, que tot i la seva plura-
litat i contrast d’idees sempre treballa
amb corresponsabilitat i amb la volun-
tat d’acompanyar a l’alumnat fomentant
una educació global vinculada amb la
realitat local.
El fet que Jesuïtes Gràcia sigui una

gran escola formada per tres escoles pe-
tites (Escola Infantil, Escola Primària i

Escola Secundària), fa que aquesta cul-
tura col·laborativa prengui una espe-
cial rellevància quan es du a terme dins
d’una comunitat educativa connectada
en tres petites comunitats facilitado-
res d’entorns de confiança i proximitat.
En les petites comunitats, s’estableixen
contextos d’aprenentatge personalit-
zats i enriquidors que donen resposta a
l’acció educativa de cada etapa escolar i
necessitats de l’alumnat.
L’escola, situada al pulmó verd del

barri de Gràcia, esdevé un centre de
referència socioeducatiu en l’entorn
del barri. Escola i barri, s’enriqueixen
mútuament a través dels projectes co-
munitaris socials i culturals que afavo-

Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka,
som i fem comunitat
El valor de la comunitat educativa de Jesuïtes Gràcia

PORTES OBERTES
Inscriu-t’hi

JESUÏTES GRÀCIA - COL·LEGI KOSTKA
Mare de Déu de la Salut 19-27 / Riera
de Can Toda, 29 (08024 Barcelona)
932 103 605
www.fje.edu/ca/jesuites-gracia
info.kostka@fje.edu

LA MIRADA INTEGRAL,
HUMANISTA I HUMANITZADORA

CAP A LES PERSONES

ÉS EL QUE QUE FA DIFERENT

A LA COMUNITAT EDUCATIVA

DE JESUÏTES GRÀCIA

3. Jesuïtes Gràcia

està situada a la

part alta del districte

de Gràcia, a tocar

del Park Güell

2. Tractar cada

infant de manera

individualitzada

és un dels trets de

l’escola

reixen la vinculació al barri i el sentiment
de pertinença al territori. Tanmateix,
comparteixen coneixement a través de
la participació activa d’activitats, actes i
celebracions.
Per tant, la nostra manera de ser i fer

escola és aprendre i créixer com una
comunitat educativa sòlida que treballa
amb i pels altres, generant confiança, im-
plicació i compromís.

1. L’escola fomenta

el diàleg i el treball

col·laboratiu

FOTOS: JESUÏTES GRÀCIA
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L'arxidiòcesi de Tarragona es reorganitza
internament reduint 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. Les noves delimitacions -que sumen 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 configuren un sol arxiprestat, així com la Conca, l'Urgell i les
Garrigues n'esdevenen un altre. Segons ha explicat l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas,
el canvi els permetrà ser "més eficients" i treballar "en conjunt". Les parròquies, ha precisat
Planellas, ja fa dos anys que treballen de facto sota aquesta nova organització.

 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.

 D'altra banda, Joan 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.

L'església de Barberà de la Conca, en estat crític

 Pel que fa a l'estat d'algunes parròquies de l'arxidiòcesi de Tarragona, Planellas ha destacat "el
problema gravíssim" que té l'església de Santa Maria de Barberà de la Conca (Conca de
Barberà), on s'ha d'enderrocar la capella de la Mare de Déu del Roser arran d'una esquerda.
Lamenta que es tiri a terra una capella del segle XVII i assegura que estudien el cas
conjuntament amb la Generalitat.

 L'arquebisbe de Tarragona també ha parlat l'estat de l'església de Constantí (Tarragonès), que
continua tancada al públic, tot i que la seva situació "és, afortunadament, molt diferent a la de
Barberà de la Conca". Tot i així, assegura que estan a l'espera que els donin llum verda per
poder portar a terme un seguit d'accions i poder-la tornar a obrir al culte.

L'hospitalitat de Lourdes celebra 50 anys

 L'arquebisbe de Tarragona ha aprofitat la trobada amb periodistes d'aquest dimarts per anunciar
el seguit d'actes que s'emmarquen en el cinquantè aniversari de l'Hospitalitat de Lourdes. En
aquest sentit, Joan Planellas ha destacat dos actes com el concert que oferirà l'Escolania de
Montserrat a la Catedral de Tarragona el pròxim 17 de febrer, així com el pelegrinatge que tindrà
lloc del 6 al 10 de juliol.

https://www.eixdiari.cat/societat/doc/105271/larxidiocesi-de-tarragona-es-reorganitza-internament-reduint-a-la-meitat-els-seus-arxiprestats.html
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Els aiguamolls de Raqqa i l’altre islam
prometedor, per Eugenio García Gascón
Dins de la lògica gihadista, de la lògica islamista més radical, aquestes decapitacions eren
necessàries per fer front al gran enemic encarnat per Israel i els Estats Units, tot i que també
per tot Occident. Quan els caps rodaven, es venjaven les humiliacions i els excessos que els
occidentals van cometre i continuen cometent contra els musulmans a tot arreu, dins i fora de
Dar al-Islam, una percepció que encara hi ha avui entre els gihadistes, allà on siguin, i entre
molts musulmans que no ho són.

L’experiència d’Estat Islàmic confirma que existeix un islam radical que està disposat a tot
per prendre el poder, i és d’aquest islam del que més es parla a Occident. Tanmateix, les
anomenades primaveres àrabs que van arrencar el 2011 també van mostrar que existeix un
altre islam menys radical que aspira a agafar el relleu als països àrabs, però al qual no li deixen
treure el cap. Es tracta d’un islam pacífic que ha renunciat a la violència malgrat patir la
violència, i que potser mereix una oportunitat.

No estem parlant de l’islam d’Estat Islàmic, és clar, ni de l’islam gihadista paral·lel al d’Estat
Islàmic, com el que hi ha a Síria aquests dies, sinó de l’islam dels Germans Musulmans, que
en els últims lustres han conegut un canvi notable. El cas més evident, tot i que podrien trobar-se
altres exemples, és el d’Egipte, on l’islam moderat ha sorprès a tots des que el 2013 Abdel
Fattah al-Sisi va donar el cop que el va apartar del poder.

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Participa

En la dècada transcorreguda des d’aleshores, els Germans Musulmans egipcis no han
recorregut a la violència, malgrat haver sigut destrossats dins i fora de les presons. És una dada
rellevant que hauria resultat difícil d’assimilar fa només alguns anys.

Notícies relacionades

Aquesta mateixa setmana, ‘The New York Times’ ha publicat un article sobre la foscor que
regna a Egipte, un país que viu hores molt baixes. És difícil imaginar quant temps podrà
sostenir-se Sisi si atenem que l’economia està enfonsada i les ajudes àrabs ja no arriben com
abans.

Tard o d’hora Occident haurà d’acceptar com a veïns els Germans Musulmans que, a diferència
d’Estat Islàmic de Raqqa, donen mostres de contenció i responsabilitat i han renunciat a la
violència de manera explícita. Certament, i en vista de l’ocorregut, seria un error fer un pas en
aquesta direcció a Síria, però no a Egipte i en altres països on els islamistes s’exerciten en la
moderació.

https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20230125/panta-raqqa-islam-prometedor-germans-musulmans-article-eugenio-garcia-gascon-81964385
https://www.elperiodico.cat/ca/entre-tots/tema/publica-una-carta-del-lector-3993
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"Els salesians i la premsa"
El lligam entre salesians i premsa és simple: aquest orde religiós rep el seu nom de Sant
Francesc de Sales, el patró de la premsa, desde fa cent anys. Més ben dit, els va fer el 26 de
gener, quan el Papa Pius XI ho convingué en el ́encíclica "Rerum omnium". El proppassat 28 de
desembre es commemoraren quatre-cents anys de la mort del sant. La decisió papal
s'avalà d'acord amb la seva capacitat comunicativa d'escriptor. Canonge d'Annecy i bisbe de
Ginebra --trona que no li fou possible ocupar per culpa del calvinisme-- promovia debats amb els
protestants. Li tenien respecte i por. Redactava i imprimia opuscles, de dia. Els ficava dessota
les portes, de nit.

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Participa

La professió de periodista ja no és el que era. Qualsevol persona sense el títol universitari pot
escampar notícies per mitjans telemàtics. La diferència rau en un professional vocacional, ben
format i aplicat a les tres missions autèntiques del ram: veritat, llibertat i justícia. És a dir,
formant i informant. Tot no val! La dita que "el més ximple fa rellotges" la copsem sobretot en
mitjans audiovisuals, emmerdats en la praxi grollera i vomitiva dels "reality shows". La classe
política del país no fa res per a enfrontar-s'hi: els està bé que la gran massa estigui idiotitzada i
manipulada.

Transcric unes declaracions del Papa Francesc (fa dos anys i mig) a la Conferència dels
mitjans catòlics: "la missió dels mitjans de comunicació és essencial per a acostar les
persones, acurtar distàncies, proveir la informació adient obrint ments i cors a la veritat.
Necessitem mitjans per bastir ponts, defensar la vida i abatre murs que impedeixen el diàleg
entre persones. També es necessiten mitjans que ajudin les persones, sobretot joves, a distingir
el bé del mal. A presentar imparcialment els fets, comprenent la importància de treballar per la
justícia i la pau". Per tant, estic orgullós d'ésser antic alumne seu.

https://www.elperiodico.cat/ca/entre-tots/participacio/els-salesians-i-la-premsa-81490737
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Papa Francesc: “Qualsevol que porti
càrregues necessita una carícia sobre el
passat” | Catalunya Religió
Audiència General 25 de gener 2023

Catequesi. La passió per l’evangelització: el zel apostòlic del creient.

3. Jesús mestre de l’anunci

Estimats germans i germanes, bon dia!

Dimecres passat vam reflexionar sobre Jesús com a model de l’anunci, sobre el seu cor pastoral
sempre adreçat als altres. Avui el mirem com a mestre de l’anunci. Deixem-nos guiar per
l’episodi en què predica a la sinagoga del seu poble, Natzaret. Jesús llegeix un fragment del
profeta Isaïes (cf. 61,1-2) i després sorprèn tothom amb un “sermó” curtíssim, d’una sola frase,
una sola frase. I diu així: «Avui s’ha complert aquesta Escriptura que vosaltres heu escoltat» (Lc
4,21). Aquest va ser el sermó de Jesús: «Avui s’ha complert aquesta Escriptura que heu
escoltat». Això vol dir que per a Jesús aquell passatge profètic conté l’essencial del qual Ell vol
dir de si mateix. Per tant, cada vegada que parlem de Jesús, hem de remarcar el seu primer
anunci. Vegem doncs en què consisteix aquest primer anunci. Es poden identificar cinc
elements essencials.

El primer element és la joia. Jesús proclama: «L’Esperit del Senyor és sobre meu; […] m’ha
enviat a portar als pobres l’anunci joiós» (v. 18), és a dir un anunci d’alegria, de joia. Anunci
joiós: no es pot parlar de Jesús sense joia, perquè la fe és una meravellosa història d’amor per
compartir. Donar testimoni de Jesús, fer alguna cosa pels altres en el seu nom, és dir que entre
les línies de la vida has rebut un do tan bonic que no hi ha prou paraules per expressar-lo. En
canvi, quan manca la joia, l’Evangeli no passa, perquè – ho diu la mateixa paraula – és una
bona  notícia, i Evangeli vol dir bona notícia, notícia d’alegria. Un cristià trist pot parlar de coses
molt boniques però tot és en va si l’anunci que es transmet no és joiós. Deia un pensador: “un
cristià trist és un trist cristià”: no oblideu això.

Arribem al segon aspecte: l’alliberament. Jesús diu que ha estat enviat «per proclamar als
presoners l’alliberament» (ibid.). Això vol dir que qui anuncia Déu no pot fer proselitisme, no, no
pot pressionar els altres, sinó alleugerir-los: no pot imposar càrregues, sinó aixecar-les; portar
pau, no portar sentit de culpabilitat. Per descomptat, seguir Jesús comporta una ascesi,
comporta sacrificis; en canvi, si totes les coses boniques ho requereixen, quant més la realitat
decisiva de la vida! Però qui dona testimoni de Crist mostra la bellesa de la meta, més que el
cansament del viatge. Ens haurà passat que expliquem a algú un viatge bonic que hem fet. Per
exemple, hem parlat de la bellesa dels llocs, de tot el que hem vist i viscut, no del temps
esmerçat per arribar-hi i de les cues a l’aeroport, no! Així tot anunci digne del Redemptor ha de
comunicar alliberament. Com el de Jesús. Avui hi ha joia, perquè he vingut per alliberar.

Tercer aspecte: la llum. Jesús diu que ha vingut a portar «la vista als cecs» (ibid.). Crida l’atenció
que en tota la Bíblia, abans de Crist, no aparegui mai la curació d’un cec, mai. De fet era un
signe promès que arribaria amb el Messies. Però aquí no es tracta només de la vista física, sinó
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d’una llum que et fa veure la vida d’una manera nova. Hi ha una “sortida a la llum”, un
renaixement que només es produeix amb Jesús. Si hi pensem bé, així va començar per a
nosaltres la vida cristiana: amb el Baptisme, que antigament s’anomenava “il·luminació”. I quina
llum ens dona Jesús? Ens porta la llum de la filiació: Ell és el Fill estimat del Pare, viu per
sempre; i amb Ell nosaltres també som fills de Déu estimats per sempre, malgrat els nostres
errors i defectes. Aleshores la vida ja no és un avançar cec vers el no-res, no: no es tracta d’una
mena de destí o de sort. No és una cosa que depèn de l’atzar o de les estrelles, i encara menys
de la salut o de les finances, no. La vida depèn de l’amor, de l’amor del Pare, que ens cuida, els
seus fills estimats. Que n’és de bonic compartir amb els altres aquesta llum! Heu pensat
vosaltres que la vida de cadascun de nosaltres – la meva vida, la teva vida, la nostra vida – és
un gest d’amor? És una invitació a l’amor? Això és meravellós! Però això ho oblidem tantes
vegades, davant de les dificultats, davant de les males notícies, també davant – i això és dolent
– de la mundanitat, a la manera mundana de viure.

Quart aspecte de l’anunci: la curació. Jesús diu que ha vingut «a alliberar els oprimits» (ibid.).
Oprimit és algú que en la vida se sent aixafat per alguna cosa que li passa: malalties,
cansament, càrregues al cor, sentiments de culpa, errors, vicis, pecats… Oprimits per això:
pensem per exemple en sentiments de culpa. Quants de nosaltres hem patit això? Pensem una
mica en un sentit de culpabilitat per això, per allò… El que ens oprimeix és sobretot aquell mal
que no hi ha cap medicament o remei humà que pugui curar: el pecat. I si un té sentiment de
culpa per alguna cosa que ha fet, i això fa que es senti malament… Però la bona notícia és que
amb Jesús aquest mal antic, el pecat, que sembla invencible, ja no té l’última paraula. Jo puc
pecar perquè soc feble. Cadascú de nosaltres ho pot fer, però aquesta no és l’última paraula.
L’última paraula és la mà estesa de Jesús que et fa aixecar-te del pecat. I pare, això quan ho fa?
Una vegada? No. Dues? No. Tres? No. Sempre. Cada vegada que tu estàs malament, el Senyor
sempre té la mà estesa. Tu només l’has d’agafar i deixar-te portar. La bona notícia és que amb
Jesús aquest mal antic no té l’última paraula: l’última paraula és la mà estesa de Jesús que
t’aixeca del pecat.  Del pecat Jesús ens cura sempre. I quant he de pagar per la curació? Res.
Ens cura sempre i gratuïtament. Ell convida els que estan «cansats i oprimits» – ho diu
l’Evangeli – a anar cap a Ell (cf. Mt 11,28). I així acompanyar algú a l’encontre de Jesús és
portar-lo al metge del cor, que resol la vida. És dir: “Germà, germana, jo no tinc resposta per a
tots els teus problemes, però Jesús et coneix, Jesús t’estima, et pot curar i asserenar el teu cor”.
Qualsevol que porti càrregues necessita una carícia sobre el passat. Moltes vegades sentim:
“Necessitaria curar el meu passat… necessito una carícia sobre aquell passat que em pesa
tant…” Necessita perdó. I qui creu en Jesús té precisament això per donar-ho als altres: la força
del perdó, que allibera l’ànima de tot deute. Germans, germanes, no ho oblideu: Déu ho oblida
tot. Com és que? Sí, oblida tots els nostres pecats, no els recorda. Déu ho perdona tot perquè
oblida els nostres pecats. Només cal que ens apropem al Senyor i Ell ens ho perdona tot.
Penseu en alguna cosa de l’Evangeli, en el que ha començat a dir: “Senyor he pecat!” Aquell
fill… I el pare li tapa la boca amb la mà. “No, està bé, res…” No el deixarà acabar… I això està
bé. Jesús ens espera per perdonar-nos, per guarir-nos. I quant? Una vegada? Dues vegades?
No. Sempre. “Però pare, jo sempre faig les mateixes coses...” I Ell farà també sempre les
mateixes coses: perdonar-te, abraçar-te. Per favor, no desconfiem d’això. Així es com estimes el
Senyor. Qui porta càrregues i necessita una carícia sobre el passat, necessita perdó, sàpiga que
Jesús ho fa. I això és el que dona Jesús: alliberar l’ànima de tot deute. En la Bíblia es parla d’un
any quan seran alliberats de la càrrega dels deutes: el Jubileu, l’any de gràcia. Com si fos l’últim
punt de l’anunci.

De fet, Jesús diu que ha vingut «a proclamar l’any de gràcia del Senyor» (Lc 4,19). No era un



jubileu programat, com els que estem fent ara, que tot està programat i es pensa el que s’ha de
fer i el que no s’ha de fer… No. Però amb Crist arriba la gràcia que fa nova la vida i sempre
sorprèn. Crist és el Jubileu de cada dia, de cada hora, que s’acosta a tu, per acariciar-te, per
perdonar-te. I l’anunci de Jesús ha de portar sempre la sorpresa de la gràcia. Aquesta
sorpresa… “No m’ho puc creure, he estat perdonat, he estat perdonada”. Però que n’és de gran
el nostre Déu! Perquè no som nosaltres els que fem grans coses, sinó que és la gràcia del
Senyor que, fins i tot a través nostre, fa coses imprevisibles. I aquestes són les sorpreses de
Déu. Déu és un mestre de les sorpreses. Sempre ens sorprèn, sempre ens espera. Nosaltres
arribem, i Ell ja ens està esperant. Sempre. L’Evangeli va acompanyat d’una sensació de
meravella i de novetat que té un nom: Jesús.

Que Ell ens ajudi a anunciar-lo com vol, comunicant joia, alliberament, llum, curació i sorpresa.
Així es comunica Jesús.

Una última cosa: aquest anunci joiós, que diu l’Evangeli, va adreçat «als pobres» (v. 18). Sovint
ens oblidem d’ells, però són els destinataris citats explícitament, perquè són els preferits de Déu.
Recordem-los i recordem que, per acollir el Senyor, cadascú de nosaltres s’ha de fer “pobre per
dins”. Amb aquella pobresa que fa dir…“Senyor necessito perdó, necessito ajuda, necessito
força”. Aquesta pobresa que tots tenim: fer-se pobre per dins. Es tracta de superar qualsevol
pretensió d’autosuficiència per entendre que necessites gràcia, i sempre el necessites a Ell. Si
algú em diu: Pare, però quin és el camí més curt per trobar Jesús? Fes-te necessitat. Fes-te
necessitat de gràcia, necessitat de perdó, necessitat d’alegria. I Ell s’aproparà a tu.

Traducció: Josep M. Torrents
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