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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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Política

Terror a la localitat gaditana

Yassine Kanjaa, el sospitós de 
perpetrar l’atac gihadista que va 
causar la mort a cops de matxet 
del sagristà Diego Valencia i feri-
des greus a un sacerdot dimecres 
a la tarda a Algesires (Cadis), va 
començar a mostrar la seva radi-
calització islamista a les xarxes 
socials de forma molt recent, se-
gons han detectat els investiga-
dors del cas. El ministre de l’In-
terior, Fernando Grande-Mar-
laska va confirmar en roda de 
premsa que el detingut va actuar 
sol i no estava «en cap radar per 
radicalització», si bé va afegir 
que en l’actual estat de la inves-
tigació «totes les hipòtesis con-
tinuen obertes». El presumpte 
terrorista compareixerà dilluns 
vinent davant el jutge de l’Audi-
ència Nacional Joaquín Gadea 
després que la policia hagi de-
manat la pròrroga de la seva de-
tenció per continuar avançant en 
les investigacions abans de po-
sar-lo a disposició judicial. Les 
diligències obertes s’han decla-
rat secretes. 

De moment, el jutge de reforç 
del Jutjat Central d’Instrucció 
número 6 de l’Audiència Nacio-
nal atribueix els atacs proferits 
pel ciutadà marroquí, de 25 anys, 
contra dues esglésies d’Algesires, 
al «salafisme gihadista», segons 
van informar fonts jurídiques a 
EL PERIÓDICO. En concret, l’ins-
tructor considera que els fets són 
constitutius d’un delicte d’assas-

sinat i lesions amb instrument 
perillós amb finalitats terroristes, 
ja que afirma que pretenia «alte-
rar la pau pública mitjançant 
l’execució d’actes de terror, cosa 
que hauria pogut motivar l’ac-
tuació criminal».  

Aquests missatges mostraven 
el fanatisme del presumpte autor 
de la mort del sagristà d’una for-
ma infantil, segons el parer dels 
investigadors. Durant el registre 
de la seva vivenda, la policia ju-
dicial va trobar diversos pendri-
ves que apuntarien a aquesta ra-
dicalització recent de Kanjaa, 
uns dispositius que, d’altra ban-
da, contindrien contingut giha-
dista «molt bàsic». 

En la interlocutòria dictada 
arran de la detenció de Kanjaa, 
per tal d’autoritzar l’entrada i re-
gistre a la seva vivenda, el jutge 
Gadea fa un relat detallat de la se-
va actuació i de forma literal as-
segura: «Un cop es troba al mig 
de la plaça és atrapat per l’ata-
cant, que, una vegada que el té a 
terra, subjecta la catana amb les 
dues mans i, aixecant la mirada al 
cel i cridant unes paraules en àrab 
entre les quals se sent la paraula 
Allah (Al·là), li clava una última 
estocada mortal». 

Recerca de proves 

La diligència policial anava en-
caminada a buscar qualsevol 
dispositiu o documentació que 
guardi relació amb els fets, en 
especial cartes o documents pro-
cedents de grups gihadistes que 
encaixin amb els fets investigats. 
Seran aquestes proves les que 
determinin la naturalesa terro-

rista dels fets i la competència de 
l’Audiència Nacional. A més de 
l’entrada a la vivenda, el magis-
trat va autoritzar la recopilació i 
clonat de les evidències digitals 
confiscades, per a la qual cosa va 
comandar els membres de la Co-
missaria General d’Informació 
del Cos Nacional de Policia i la 

Brigada Local d’Informació 
d’Algesires. La resolució assu-
meix el relat de la policia judicial, 
en què s’assegura que Kanjaa va 
entrar primer a l’església de San 
Isidro, on va iniciar «una discus-
sió amb els presents, manifes-
tant als feligresos de forma 
vehement que l’única religió que 

s’ha de seguir és la religió is-
làmica». Tanmateix, el pre-
sumpte autor dels fets va aban-
donar el temple religiós, on va 
tornar poc després, sempre se-
gons la interlocutòria del magis-
trat de l’Audiència Nacional, que 
diu després que les persones que 
eren a l’església van sentir que 
«algú situat a l’exterior de l’es-
glésia» cridava «en àrab». A 
l’acabar-se la missa, el sacerdot 
Antonio Rodríguez va baixar del 
púlpit per comprovar què estava 
passant. I en aquest moment l’in-
vestigat, «portant a la mà un 
matxet de grans dimensions i de 
forma sobtada», va agredir el re-
ligiós causant-li lesions de gran 
gravetat». Va ser traslladat a 
l’Hospital Punta Europa, on va ser 
operat i ahir es mantenia estable. 

Pis pastera 

Kanjaa es va desplaçar després a 
un «centre de culte catòlic» veí 
«anomenat Virgen La Palma, si-
tuat a uns 200 metres» del pri-
mer, on va acabar amb la vida del 
sagristà: «En aquest instant Yas-
sine Kanjaa inicia diversos atacs 
sobre ell, causant-li unes prime-
res lesions, si bé el mossèn ara 
mort intenta fugir», diu la reso-
lució judicial. La posterior deten-
ció de Kanjaa, prossegueix la in-
terlocutòria, es va portar a terme 
«de forma molt tranquil·la», ja 
que aquest es va adreçar «a la co-
neguda com ermita Europa, si-
tuada a la mateixa plaça». Al 
tractar sense èxit d’accedir a 
l’interior del temple, va ser 
arrestat per agents de la Policia 
Local d’Algesires «sense oposar 

El gihadista que va matar un sagristà a 
Algesires es va radicalitzar a internet
> Yassine Kanjaa compareixerà dilluns davant el jutge Gadea de l’Audiència Nacional, que atribueix 
els atacs «al salafisme» > L’agressor tenia pendent la seva expulsió d’Espanya des del juny

TONO CALLEJA FLÓREZ  
CRISTINA GALLARDO  
Madrid

Yassine Kanjaa en dependències policials, després de la seva detenció.

Efe

La seqüència de 
l’atemptat 

mortal
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resistència», però proferint crits 
d’«Allahu akbar (Al·là és gran)». 

El sospitós detingut vivia de 
lloguer en un pis pastera amb al-
tres persones, es trobava en si-
tuació irregular i tenia un expe-
dient d’expulsió d’Espanya des 
del juny del 2022. Kanjaa, ma-
rroquí de 25 anys, va entrar a Es-
panya de manera irregular el 
2019 i des del juny passat tenia 
pendent la seva expulsió a l’estar 
en situació irregular. El Ministe-
ri de l’Interior explica que al 
tractar-se d’un procediment ad-
ministratiu amb totes les garan-
ties, la seva execució «no és im-
mediata». 

Expulsat de Gibraltar 

En la investigació oberta a l’Au-
diència Nacional té previst per-
sonar-se l’Associació Víctimes 
del Terrorisme, que també ha 

contactat amb el Ministeri de 
l’Interior per oferir-li els seus 
serveis psicològics, de cara a 
atendre les víctimes i afectats per 
l’acció criminal a diverses esglé-
sies registrada ahir a la tarda a 
Algesires. D’altra banda, ahir 
també va transcendir que el 2019 
el Govern de Gibraltar va expul-
sar al Marroc Yassine Kanjaa, 
que va ser detingut el 2 d’agost 
del 2019 per entrar juntament 
amb altres persones amb una 
moto aquàtica sense la docu-
mentació necessària a la colònia 
britànica, segons consta en un 
comunicat de premsa difós per 
les autoritats del Penyal. 

El sospitós dels atacs d’Algesi-
res va comparèixer davant un tri-
bunal el 5 d’agost del 2019, que va 
acordar que fos deportat [al Mar-
roc] el 8 d’agost del 2019, passant 
detingut tot el temps des que se’l 
va detenir fins que se’l va expul-
sar de Gibraltar. n

Kanjaa va ser arrestat  
«sense oferir 
resistència», però 
proferint crits  
d’«Al·là és gran»

El material informàtic confiscat 
en el registre de la casa ocupada 
on vivia Yasine Kanjaa revelaran 
si el jove de 25 anys actuava en 
solitari o sota la capa d’alguna 
mena d’organització criminal. 
Kanjaa s’havia convertit, diuen 
els seus companys del pis paste-
ra, en un home esquerp. En els 
últims mesos s’havia radicalit-
zat i només parlava de religió, 
segons un altre noi marroquí que 
havia conviscut amb ell. Sempre 
anava sol, diuen els veïns, en pa-
tinet. De vegades murmurava en 
solitari. L’infrahabitatge en el 
qual havia viscut els últims me-
sos estava a només 250 metres 
de l’església on va assassinar el 
sagristà Diego Valencia. En el re-
gistre es va trobar també propa-
ganda religiosa.  

«No hi era tot», repetia 
Omar Khemlani, imam en 
una de les sis mesquites 
d’Algesires. Ell assegura 
que no era una persona 
coneguda per la comu-
nitat islàmica i el des-
criu com algú amb tras-
torns mentals. De fet, va 
ser expulsat de la mes-
quita del Port d’Algesires 
per les seves maneres vio-
lentes «fa uns 10 dies», va 
confirmar Khemlani.  El de-
tingut tenia una ordre d’expul-
sió des de juny per estar a Es-
panya en situació irregular i In-
terior va confirmar que no tenia 
antecedents per terrorisme ni 

estava sent seguit per la Policia. 
Interior no va tenir constància 
de la seva presència a Espanya 
fins al juny.  Algesires no espe-
rava ser protagonista d’un suc-
cés investigat com a terrorisme 
gihadista. L’assassinat del sa-
gristà de l’església de La Palma 
ha constatat a la ciutat del Camp 
de Gibraltar que l’amenaça giha-
dista és una realitat que conviu 
als seus carrers.  

El dolor pel crim, el sagristà 
era un «home bo de veritat», 
molt estimat per molts habi-
tants d’Algesires, es va barrejar 
l’endemà amb la commoció per 
la vulnerabilitat que senten els 
veïns. «Pobre, mira que era bo», 
deia una dona entre llàgrimes 
abans de donar el condol a la fa-
mília del mort, casat i amb dues 

filles, que durant anys havia re-
gentat una floristeria i que era 
molt conegut en molts cercles 
per la seva vinculació amb la 
Setmana Santa i el carnaval.  

Tensió 

Va ser una jornada de dol llarga i 
intensa a la ciutat, de 122.000 
habitants i una comunitat is-
làmica que suma unes 15.000 o 
20.000 persones. A la ciutat, va 
presumir el seu alcalde, José Ig-
nacio Landaluce, conviuen 129 
nacionalitats. El cens oficial re-
cull 10.325 estrangers, la majoria 
del Marroc. Sense papers o que 
hi resideixen de manera irregu-
lar n’hi ha molts més, admeten 
els responsables de les comuni-
tats musulmanes. La tensió es va 
notar durant la multitudinària 
concentració per mostrar el do-
lor per la tragèdia.  

Prèviament, el portaveu de 
Vox al Parlament andalús, Ma-

nuel Gavira, havia acudit a la 
plaça per alertar contra la 

«immigració il·legal des-
controlada» i advertir que 
la cultura musulmana 
«és incompatible amb la 
nostra». Quan van arri-
bar els representants de 
la comunitat islàmica a 

deixar clar que la seva re-
ligió «no és violenta» i 

mostrar «la seva vergonya i 
el seu dolor» per l’ocorregut, 

hi va haver veïns que els van re-
criminar la seva presència. La 
crida a la calma de la majoria 
d’assistents van acabar apagant 
els enfrontaments que gairebé es 
van viure a la plaça. n

L’imam afirma que  
Kanjaa «no hi era tot»

El presumpte homicida s’havia convertit en un home esquerp, segons els 
seus companys del ‘pis pastera’. El material informàtic confiscat revelarà 

la naturalesa i l’abast de la tragèdia que va commocionar Algesires.

ISABEL MORILLO 
Algesires

A.Carrasco Ragel / Efe

Dues dones col·loquen una 
espelma al lloc de l’assassi-

nat, ahir a Algesires

El Govern no havia decidit ahir si 
convocarà el pacte antigihadis-
ta com li va reclamar el PP des-
prés de l’atac d’Algesires. El mi-
nistre de l’Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, va explicar 
dijous que és necessari «analit-
zar-ho perfectament» i tenir-
ne més coneixement abans de 
fer aquest pas, i per això va de-
manar esperar que els pròxims 
dies es portin a terme les inves-
tigacions pertinents. En aquest 
sentit, va explicar que, tot i que 
la principal idea que s’estudia és 
que es tracta d’un atac terroris-
ta, estan obertes altres hipòtesis. 

«Respecte a la convocatòria 
del pacte s’ha d’analitzar per-
fectament i saber i per això hem 
d’esperar als pròxims dies i al 
desenvolupament de la investi-
gació i l’abast dels fets. Tots els 
elements interinstitucionals 
estan funcionant de manera 
constant. Jo, per ex-emple, he 
parlat amb el president d’An-
dalusia, Juanma Moreno, i el 
secretari d’estat de Seguretat 
amb la portaveu del PP, Cuca 
Gamarra. Demà parlaré amb els 
portaveus de la comissió d’In-
terior», va resumir Marlaska 
després de visitar Algesires. 

La portaveu popular al Con-
grés, Cuca Gamarra, es va 
queixar de la falta d’informació 
sobre l’atac per part del Govern 
cap al principal partit de l’opo-
sició. «Aquesta no és la manera 
de funcionar d’una democràcia. 
Hi ha d’haver comunicació en 
les qüestions sensibles», va as-
segurar.   n

El Govern 
estudia 
convocar el 
pacte contra el 
gihadisme com 
demana el PP
JUAN RUIZ SIERRA 
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Madrid

1
Yassine Kanjaa entra a  
la parròquia de San Isidro a  
les 18.30 hores i discuteix 
amb els feligresos. Abandona 
el lloc i torna amb un ganivet 
amb el qual fereix el sacerdot.

2
Es dirigeix a l’església 
de La Palma, on tira 
a terra figures i 
espelmes. S’enfronta  
al sagristà, l’apunyala  
i li causa la mort.

3
Intenta entrar a la 
capella d’Europa,  
però està tancada.  
A pocs metres d’allà  
és detingut per  
la policia local.
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TARRAGONA

ACN/EFE
Cinc pintures murals gòtiques, 
del segle XIV, s’exposaran a la ca-
pella del Corpus Christi de la ca-
tedral de Tarragona a final d’any, 

En siguem conscients o no, pràcticament 
totes les accions que fem tenen un impacte 
ambiental. Pensem en què fem des que ens 
aixequem fins que anem a dormir, quins re-
cursos, subministraments i productes fem 
servir i quins (mal)gastem. Gots d’un sol 
ús o reutilitzables, paper d’alumini o porta 
entrepans, cotxe privat o transport públic, 
bany o dutxa, compres a l’altra punta de 
món o de proximitat. Són accions que repe-
tim cada dia i que marquen la diferència en 
el medi ambient. Perquè la responsabilitat 
que tenen les grans corporacions i adminis-
tracions no ens eximeix de la nostra com a 

ciutadania. 
Aquesta setmana coincideix la celebra-

ció de dos dies importants per crear consci-
ència particular i col·lectiva. El 26 de gener 
es dedica a l’Educació Ambiental, dia per 
divulgar i descobrir que les coses es poden 
fer d’una altra manera. El dia 28 reivindi-
quem la Reducció d’emissions de CO

2
. Una 

setmana per aprendre, agafar consciència i 
per passar a l’acció.

L’era de la circularitat
Ens diuen que els recursos del planeta s’es-
tan esgotant, però potser no sabem què 

podem fer per pal·liar-ho. La societat ha 
d’avançar cap a un model d’economia cir-
cular que allargui la vida dels materials i els 
productes. La societat del consum fa que 
adquirim productes sense parar: nous, d’úl-
tima generació, i que sovint no necessitem. 
La moda ràpida, els articles d’un sol ús, no 
reparar petites avaries en lloc de llençar, el 
malbaratament alimentari… fan malgastar 
recursos i a més, ens costen diners! Tot es 
resumeix en les famoses R: reduir, reutilit-
zar i reciclar.

El tractament dels residus
A la planta del Polígon Riu Clar s’hi valorit-
za energèticament la fracció resta (conte-
nidor gris) de gran part del Camp de Tarra-
gona. A través d’aquest procés, es produeix 
electricitat i es dona nous usos als materials 
que no fan combustió L’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle de la valorització ener-
gètica és molt inferior a la que es produeix 
en abocadors controlats, però depèn del 
tipus de residus que hi arribem. Una bona 
recollida selectiva en origen, la que fem 
nosaltres davant de l’illa de contenidors, és 
òptima per una valorització energètica més 
neta i de qualitat.

La gestió dels residus forma una cadena 
de responsabilitat i, com a persones con-
sumidores, ens hi trobem al mig, entre qui 
fabrica i distribueix els productes i entre 
qui s’ha de desfer de les deixalles. Per això 
és necessari que des del seu origen es res-
tringeixi la producció i comercialització 
dels elements de més difícil reutilització i 
reciclatge, establint obligacions a les em-
preses fabricants en matèria de prevenció 
de residus. 

Alhora, és indispensable també que la 
ciutadania tingui al seu abast i l’hi arribi 
clarament la informació sobre a quin con-
tenidor ha de dipositar cada residu, per po-
der exercir així la seva part fonamental en 
aquesta cadena de responsabilitat que és la 
gestió dels residus. Perquè només sumant 
els esforços de totes les baules d’aquesta 
cadena assolirem els reptes, en termes de 
sostenibilitat, que ens interpel·len a totes i 
tots com a societat.

TRIBUNA

Petites accions individuals
per canviar el món 
Per assolir els objectius sostenibles cal que l’educació ambiental sigui  transversal i 
s’apliqui en tots els aspectes de la vida diària

FREEPIK

PAU RICOMÀ I VALLHONRAT
President de la MANCOMUNITAT PER A LA 
GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS URBANS

Amb cada residu que 
generem, deixem un 
rastre.  És hora de 
començar a escollir 
entre gots d’un sol ús o 
reutilitzables, cotxe privat 
o transport públic, bany o 
dutxa

PATRIMONI

La Catedral de Tarragona 
lluirà cinc murals gòtics 
restaurats del segle XIV
El Museu Bíblic les acull durant deu dies i es poden visitar gratuïtament

GERARD MARTÍ

Andreu Muñoz, director del Museu Bíblic, amb una de les pintures restaurades.

Tarragona proposa activitats 
per a celebrar l’any nou xinès

CULTURA

Amb l’objectiu d’apropar les 
tradicions i la cultura xineses 
a les persones joves, l’associ-
ació d’estudiants xinesos de 
la Universitat Rovira i Virgili 
ofereix a Tarragona un total 
de cinc propostes gratuïtes per 
donar la benvinguda a l’Any 
Nou xinès. L’Espai Jove Kesse 
va ser l’escenari de la primera 
activitat, un taller de pintura 
realitzat dimecres. Demà, a les 
18 h., es realitzarà una jornada 
de Mahjong, un joc de taula 

mil·lenari d’estratègia, habili-
tat i càlcul originari de la Xina i 
exportat a occident fa un segle. 
A més, es podran practicar jocs 
i esports tradicionals que han 
estat reconeguts internacio-
nalment pel seu valor educatiu, 
cultural i saludable. Finalment, 
del 4 de febrer al 25 de març a 
les 18 h, l’Espai Kesse proposa 
una aula d’iniciació al xinès, un 
curs intensiu de mandarí i pe-
quinès enfocat de manera molt 
pràctica.  Redacció

una vegada acabi el projecte de 
museïtzació d’aquest espai. Es 
tracta d’unes làmines extretes 
de les parets de l’església Santa 
Maria de Peralta, al municipi de 
Renau, l’any 1948. Des de llavors, 
han estat emmagatzemades i 
custodiades pel Museu Diocesà. 
Fa un mes, gràcies al mecenat-
ge dels 15.000 euros necessaris, 
de la filantropa Chon Gómez-
Monche Vives, es van poder 
restaurar. 

Ahir, les obres es van presen-
tar al públic en un acte al Museu 
Bíblic de Tarragona, l’espai on 
estaran exposades i es podran 
visitar de manera gratuïta du-
rant deu dies, fins al pròxim 5 
de febrer. Tot i això, l’objectiu és 
traslladar-les ja permanentment 
a la capella del Corpus Christi de 
la Catedral a finals d’aquest any.

Les obres representen dife-
rents escenes de l’antic i del nou 
Testament i s’estan mostrant al 
públic des d’ahir, coincidint amb 
la setmana de la Bíblia, com va 

assenyalar el director del Museu 
Diocesà i del Museu Bíblic de 
Tarragona, Andreu Muñoz.

Els restauradors del taller MV 
Arte, Jesús Mendiola i Emma Za-
honero, que s’han encarregat de 
recuperar les pintures murals, 
destaquen que les obres tenien 
un estat de conservació prou 
bo, tenint en compte que durant 
anys havien estat en una església 
abandonada i sense sostre.

L’antiga església de Renau es 
va abandonar i es va degradar, 
juntament amb les pintures 
murals, fins que el 1948 es van 
arrencar i es van dipositar al Mu-
seu Diocesà de Tarragona en un 
estat ja molt precari.

El taller MV Arte també han 
treballat en la restauració d’al-
tres elements patrimonials de 
la zona, com les pintures murals 
de la capella de Sant Antoni de 
Montbrió, la reixa de la capella 
de la Magdalena del claustre de 
la Catedral o les escultures del 
sepultre de Juna d’Aragó.
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PanoramaEspanya

n Yassine Kanjaa, el sospitós de 
perpetrar l’atac gihadista que va 
causar la mort a cops de matxet 
del sagristà Diego València i feri-
des greus a un sacerdot dimecres 
a la tarda a Algesires (Cadis), va 
començar a mostrar la seva radi-
calització islamista a les xarxes 
socials de forma molt recent , se-
gons han detectat els investiga-
dors del cas. El ministre d’Interi-
or, Fernando Grande-Marlaska, 
va confirmar que el detingut va 
actuar sol i no estava «en cap ra-
dar per radicalització», si bé va 
afegir que a l’actual estat de la in-
vestigació «totes les hipòtesis se-
gueixen obertes». El presumpte 
terrorista compareixerà dilluns 
que ve davant del jutge de l’Audi-
ència Nacional Joaquín Gadea 
després que la policia hagi sol·li-
citat la pròrroga de la seva deten-
ció per continuar avançant en les 
indagacions abans de posar-lo a 
disposició judicial. Les diligènci-
es obertes han estat declarades 
secretes. 

De moment, el jutge de reforç 
del Jutjat Central d’Instrucció nú-
mero 6 de l’Audiència Nacional 
atribueix els atacs proferits pel 
ciutadà marroquí, de 25 anys, 
contra dues esglésies d’Algesires, 
al «salafisme gihadista», segons 
van informar fonts jurídiques. En 
concret, l’instructor considera 
que els fets són constitutius d’un 
delicte d’assassinat i lesions amb 
instrument perillós amb fins ter-
roristes, ja que afirma que prete-

nia «alterar la pau pública mitjan-
çant l’execució d’actes de terror, 
cosa que hauria pogut motivar 
l’actuació criminal ». 

Aquests missatges mostraven 
el fanatisme del presumpte autor 
de la mort del sagristà d’una ma-
nera infantil, segons els investi-
gadors. Durant l’escorcoll del seu 
habitatge, la policia judicial va 
trobar diversos pendrives que 
apuntarien a aquesta radicalitza-

ció recent de Kanjaa, uns dispo-
sitius que, d’altra banda, contin-
drien contingut gihadista «molt 
bàsic». 

La diligència policial anava di-
rigida a buscar qualsevol dispo-
sitiu o documentació que tingui 
relació amb els fets, especialment 
cartes o documents procedents 
de grups gihadistes que encaixin 
amb els fets investigats. Aquestes 
proves són les que determinin la 

naturalesa terrorista del que ha 
passat i la competència de l’Audi-
ència Nacional. A més de l’entra-
da a l’habitatge, el magistrat va 
autoritzar la recopilació i clonat 
de les evidències digitals confis-
cades, i va comandar els mem-
bres de la Comissaria General 
d’Informació del Cos Nacional de 
Policia i la Brigada Local d’Infor-
mació d’Algesires. La resolució 
assumeix el relat de la Policia Ju-
dicial, en què s’assegura que Kan-
jaa va entrar primer a l’Església de 
San Isidro, on va iniciar «una dis-
cussió amb els presents, manifes-
tant als feligresos de manera ve-
hement que l’única religió que hi 
ha que seguir és la religió islàmi-
ca». Tot i això, el presumpte autor 
dels fets va abandonar el temple 
religiós, al qual va tornar poc des-
prés, sempre segons la interlocu-
tòria del magistrat de l’Audiència 
Nacional, que diu després que les 
persones que eren a l’església van 
escoltar que «algú ubicat a l’exte-
rior de l’església» cridava «en 
àrab». En acabar la missa, el sa-
cerdot Antonio Rodríguez va bai-
xar del púlpit per comprovar què 
estava passant. I en aquell mo-
ment l’investigat, «portant a la mà 
un matxet de grans dimensions i 
de forma sobtada», va agredir el 
religiós causant-li lesions de gran 
gravetat». Va ser traslladat a 
l’Hospital Punta Europa, on va ser 
operat i roman estable. 

Kanjaa es va desplaçar després 
a un «centre de culte catòlic» li-
mítrof «anomenat Virgen de La 

Palma, ubicat a uns 200 metres» 
del primer, en què va acabar amb 
la vida del sagristà. La posterior 
detenció de Kanjaa, prossegueix 
la interlocutòria, es va dur a ter-
me «de manera molt tranquil·la». 
El sospitós detingut vivia de llo-
guer en un pis pastera amb altres 
persones, es trobava en situació 
irregular i tenia un expedient 
d’expulsió d’Espanya des del juny 
del 2022. Kanjaa, marroquí de 25 
anys, va entrar a Espanya de ma-
nera irregular el 2019 i des del 
mes de juny tenia pendent la seva 
expulsió. El Ministeri d’Interior 
explica que com que és un proce-
diment administratiu amb totes 
les garanties, la seva execució «no 
és immediata». 

Expulsat de Gribraltar 

En la investigació oberta a l’Audi-
ència Nacional té previst perso-
nar-se l’Associació Víctimes del 
Terrorisme, que també ha con-
tactat amb el Ministeri d’Interior 
per oferir-li els seus serveis psico-
lògics, amb la intenció d’atendre 
les víctimes i afectats per l’acció 
criminal a diverses esglésies re-
gistrada a Algesires. D’altra ban-
da, també s’ha conegut que el Go-
vern de Gibraltar va expulsar el 
Marroc el 2019 Yassine Kanjaa, 
que va ser detingut el 2 d’agost del 
2019 per entrar juntament amb 
altres persones en una moto 
aquàtica sense la documentació 
necessària a la colònia britànica, 
segons consta en un comunicat 
difós per les autoritats del Penyal.

El gihadista de les esglésies d’Algesires 
es va radicalitzar a les xarxes socials
u Yassine Kanjaa compareix dilluns davant el jutge Gadea de l’Audiència Nacional, que atribueix els atacs «al salafisme 
gihadista» uL’agressor va entrar a Espanya de manera irregular l’any 2019 i tenia pendent la seva expulsió des del juny

TONO CALLEJA/CRISTINA GALLARDO. MADRID

n El material informàtic incautat 
en l’escorcoll de la casa ocupada 
on residia Yasine Kanjaa revela-
ran si el jove de 25 anys actuava 
en solitari o amb el suport d’algun 
tipus d’organització criminal. 
Kanjaa s’havia convertit, diuen 

els seus companys del «pis paste-
ra», en un home esquerp. En els 
últims mesos s’havia radicalitzat 
i només parlava de religió, segons 
un altre noi marroquí que havia 
conviscut amb ell. Sempre anava 
sol, diuen els veïns, pujat a un pa-
tinet. De vegades murmurava en 
solitari. L’infrahabitatge en què 
havia estat els últims mesos esta-
va a només 250 metres de l’esglé-
sia on va assassinar el sagristà 
Diego València. A l’escorcoll es va 
trobar també propaganda religi-
osa. 

«Era una persona que no esta-

va als seus cabals», repetia Omar 
Khemlani, imam a Algesires. Ell 
assegura que no era una persona 
coneguda per a la comunitat islà-
mica i el descriu com algú amb 
trastorns mentals. De fet, va ser 
expulsat de la mesquita del Port 
d’Algesires per la seva conducta 
violenta «farà uns 10 dies», va 
confirmar Khemlani. El detingut 
tenia una ordre d’expulsió des del 
juny per estar a Espanya en situ-
ació irregular i Interior va confir-
mar que no tenia antecedents per 
terrorisme ni estava sent seguit 
per la policia. Interior no té cons-

tància de la seva presència a Es-
panya fins al juny. Algesires no es-
perava ser protagonista d’un suc-
cés investigat com a terrorisme 
gihadista. L’assassinat del sagris-
tà de l’Església de La Palma ha 
constatat a la ciutat del Camp de 
Gibraltar que l’amenaça gihadis-
ta és una realitat que hi conviu, als 
seus carrers. 

El dolor pel crim, el sagristà era 
un «home bo de veritat» molt es-
timat per molts ciutadans, es va 
barrejar l’endemà amb la com-
moció per la vulnerabilitat que 
noten els veïns.  

Tensió 

Va ser una jornada de dol llarga i 
intensa a aquesta ciutat, de 
122.000 habitants i una comuni-
tat islàmica que s’eleva a entre les 
15.000 i les 20.000 persones. A la 

ciutat, va presumir el seu alcalde, 
José Ignacio Landaluce, conviuen 
129 nacionalitats. El cens oficial 
recull 10.325 estrangers, la majo-
ria del Marroc. Sense papers o re-
sidint de manera irregular en són 
molts més, admeten els respon-
sables de les comunitats musul-
manes. La tensió es va notar du-
rant la multitudinària concentra-
ció per mostrar el dolor per la tra-
gèdia. 

Prèviament, el portaveu de 
Vox al Parlament andalús, Manu-
el Gavira, havia anat a la plaça per 
alertar contra la «immigració 
il·legal descontrolada» i advertir 
que la cultura musulmana «és in-
compatible amb la nostra». Per 
part seva, els representants de la 
comunitat islàmica va deixar clar 
que la seva religió «no és violen-
ta».

Un imam de la zona assegura que 
Kanjaa «no estava als seus cabals»

Els seus companys en  
un «pis pastera» afirmen 
que s’havia convertit en 
una persona esquerpa

ISABEL MORILLO. ALGESIRES

Yassine Kanjaa, a dependències policials. EFE
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Missatges en xarxes i propaganda
extremista: la radicalització de l’atacant
d’Algesires, al focus de la investigació
Yassine Kanjaa, el sospitós de perpetrar l’atac gihadista que va causar la mort a cop de matxet
del sagristà Diego Valencia i ferides greus a un sacerdot dimecres a la tarda a Algesires (Cadis),
va començar a mostrar la seva radicalització islamista en xarxes socials de manera molt
recent, segons han detectat els investigadors del cas. Aquests missatges mostraven
el fanatisme del presumpte autor de la mort del sagristà d’una manera ‘infantil’, segons el
parer dels investigadors.

Amb aquesta hipòtesi, serà el material trobat per la Policia Nacional durant el registre de la seva
vivenda –diverses memòries d’USB i el seu mòbil, al qual hi ha extractes de converses en xats
islamistes radicals– el que ajudi a determinar la naturalesa i l’abast de l’ocorregut a Algesires,
malgrat que, en tot cas, el contingut gihadista d’aquests dispositius sembla «molt bàsic».

La diligència policial anava encaminada a buscar qualsevol dispositiu o documentació que
tingués relació amb els fets, en especial, cartes o documents procedents de grups gihadistes
que encaixessin amb els fets investigats. Els agents van trobar propaganda gihadista que
reforçaria la hipòtesi d’una recent radicalització.

A més de l’entrada a la vivenda, el magistrat va autoritzar la recopilació i la clonació de les
evidències digitals confiscades, per a la qual cosa va comandar els membres de la Comissaria
General d’Informació del Cos Nacional de Policia i la Brigada Local d’Informació d’Algesires.

Va actuar sol

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va confirmar en roda de premsa que el
detingut va actuar sol i que no estava «en cap radar per radicalització», si bé va afegir que en
l’actual estat de la investigació «totes les hipòtesis continuen obertes».

El presumpte terrorista compareixerà dilluns vinent davant el jutge de l’Audiència Nacional
Joaquín Gadea després que la policia hagi demanat la pròrroga de la seva detenció per
continuar avançant en les investigacions abans de posar-lo a disposició judicial. Les diligències
obertes, numerades com a DP 7/2023, s’han declarat secretes.

De moment, el jutge de reforç del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional
atribueix els atacs proferits pel ciutadà marroquí, de 25 anys, contra dues esglésies d’Algesires,
al «salafisme gihadista», segons han informat fonts jurídiques. En concret, l’instructor considera
que els fets són constitutius d’un delicte d’assassinat i lesions amb instrument perillós amb
finalitats terroristes, ja que afirma que pretenia «alterar la pau pública mitjançant l’execució
d’actes de terror, cosa que hauria pogut motivar l’actuació criminal». 

El relat dels fets

A la interlocutòria dictada arran de la detenció de Kanjaa, per tal d’autoritzar l’entrada i el
registre a la seva vivenda, el jutge Gadea fa un relat detallat de la seva actuació.

https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20230127/xarxes-propaganda-islamista-radicalitzacio-atemptat-algesires-82066783
https://www.elperiodico.com/es/politica/20230125/muerto-herido-ataque-arma-blanca-81981423
https://www.elperiodico.com/es/politica/20230126/autor-ataques-algeciras-radicalizacion-redes-sociales-82050795


La resolució assumeix el relat de la policia judicial, al qual s’assegura que Kanjaa va entrar
primer a l’església de San Isidro, on va iniciar «una discussió amb els presents i va manifestar
als feligresos de manera vehement que l’única religió que s’ha de seguir és la religió
islàmica».

Tanmateix, el presumpte autor dels fets va abandonar el temple religiós, on va tornar poc
després, sempre segons la interlocutòria del magistrat de l’Audiència Nacional, que diu que les
persones que eren a l’església van sentir que «algú situat a l’exterior de l’església» cridava
«en àrab».

A l’acabar-se la missa, el sacerdot Antonio Rodríguez va baixar del púlpit per comprovar què
estava passant. I en aquell moment l’investigat, «que duia a la mà un matxet de grans
dimensions, de manera sobtada», va agredir el rector, a qui va causar «lesions de molta
gravetat». Va ser traslladat a l’Hospital Punta Europa, on aquest dijous va rebre l’alta després de
ser operat.

Kanjaa es va desplaçar després a un «centre de culte catòlic» veí «anomenat Virgen La Palma,
situat a uns 200 metres» del primer, on va matar el sagristà: «En aquell instant, Yassine
Kanjaa inicia diversos atacs sobre l’home i li causa unes primeres lesions, si bé el mossèn
ara mort intenta fugir», diu la resolució judicial.

«Un cop es troba al mig de la plaça és atrapat per l’atacant, que, una vegada que el té a terra,
subjecta la catana amb les dues mans i, aixecant la mirada al cel i cridant unes paraules en
àrab entre les quals se sent la paraula ‘Allah’ (Al·là), li clava una última estocada mortal».

La posterior detenció de Kanjaa, prossegueix la interlocutòria, es va portar a terme «de manera
molt tranquil·la», ja que ell es va adreçar «a la coneguda com ermita Europa, situada a la
mateixa plaça». Al tractar sense èxit d’accedir a l’interior del temple, va ser arrestat per agents
de la Policia Local d’Algesires «sense oposar resistència», però «proferint crits d’‘Allahu
akbar’» (Al·là és gran).

Vida en un ‘pis pastera’

El sospitós detingut vivia de lloguer en un ‘pis pastera’ amb altres persones, es trobava en
situació irregular al nostre país i tenia un expedient d’expulsió d’Espanya des del juny del 2022.
Kanjaa, marroquí de 25 anys, va entrar a Espanya de manera irregular el 2019 i des del juny
passat tenia pendent la seva expulsió a l’estar en situació irregular. El Ministeri de l’Interior
explica que, al tractar-se d’un procediment administratiu amb totes les garanties, la seva
execució «no és immediata».

A la investigació oberta a l’Audiència Nacional té previst personar-se l’Associació Víctimes
del Terrorisme, que també ha contactat amb el Ministeri de l’Interior per oferir-li els seus serveis
psicològics, de cara a atendre les víctimes i els afectats per l’acció criminal a diverses esglésies
registrada a Algesires.

D’altra banda, també s’ha conegut que el Govern de Gibraltar va expulsar al Marroc el 2019
Yassine Kanjaa, que va ser detingut el 2 d’agost del 2019 per entrar juntament amb altres
persones en una moto aquàtica sense la documentació necessària al territori de la colònia
britànica, segons consta en un comunicat de premsa difós per les autoritats del Penyal.

https://elpais.com/espana/2023-01-26/un-machete-dos-iglesias-y-500-metros-el-camino-de-terror-de-yasine-kanjaa-en-algeciras.html


Notícies relacionades

El sospitós dels atacs d’Algesires va comparèixer davant un tribunal el 5 d’agost del 2019, que
va acordar que fos deportat [al Marroc] el 8 d’agost del 2019, i va passar detingut tot el temps
des que se’l va detenir fins que se’l va expulsar de Gibraltar.

L’atac va donar lloc a una reunió del Consell de Contingència de Gibraltar que va estar
copresidida pel governador, David Steel, i pel ministre principal al territori britànic, Fabián
Picardo. En aquesta trobada es va determinar que no hi ha cap amenaça concreta per a
Gibraltar, per la qual cosa el nivell d’amenaça s’ha de mantenir en moderat. Aquest nivell
determina que el risc que Gibraltrar rebi un atemptat terrorista continua sent una cosa possible,
tot i que no probable.
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“Els atacs a Algesires són una violació als
nostres valors religiosos i humans” |
Catalunya Religió
CR Contundents paraules de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT) i la
Federació del Consell Islàmic de Catalunya (FCIC) després de l'atac mortal d'un home a dues
esglésies d'Algesires que ha deixat un mort i quatre ferits aquest dimecres al vespre. "Aquests
atacs són una violació als nostres valors religiosos i humans", subratlla el comunicat que han fet
públic les dues entitats.

"No volem que qualsevol acte criminal com aquest sigui connectat amb la religió musulmana",
ha subratllat el president de l'UCIDCAT, Mohamed El Ghaidouni, en conversa amb Catalunya
Religió. Explica que no s'han sentit amb la responsabilitat de justificar la desconnexió entre
l'acte i la religió: "Hem fet el manifest perquè és un acte criminal que s'ha produït contra una
Església catòlica". "Com a confessió religiosa, tenim el deure de demostrar el nostre suport
incondicional als nostres germans cristians de l'Estat", hi ha afegit. Per a El Ghaidouni, el
d'Algesires és un acte que "no es pot justificar, de cap manera, des de la religió" i que ha de
rebre "la màxima resposta judicial". 

En el manifest, les federacions condemnen "amb la més gran determinació" l'atac que ha acabat
amb la vida del sagristà de l'església de Nostra Senyora de la Palma. "Aquests actes violents i
aquestes macabres accions criminals són atacs a la llibertat de creença", diuen. Les federacions
expressen el suport i el condol a les famílies de les víctimes i la solidaritat amb els creients
religiosos catòlics davant d'aquests "terribles crims". 

La UCIDCAT i la FCIC fa una crida a "estar més units per continuar treballant pel bé comú i de
les comunitats". Una feina que s'ha de fer "rebutjant l'odi, la intolerància i tota mena de
radicalismes o extremismes violents". 

L'Audiència Nacional investiga com a terrorisme l'atac mortal a Algesires

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) també ha condemnat "tota forma de violència".
"Com a creients, demanem a Déu que acompanyi a l'Església i a la societat en la cerca de la
pau i converteixi el cor de les persones violentes", expressen els bisbes en el comunicat. El
comunicat de la CEE també trasllada "la proximitat, afecte i consol" als familiars de les víctimes. 

Per la seva banda, l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha expressat a
través de les seves xarxes socials la commoció per l'atac armat a les dues esglésies d'Algesires:
"Reso per les víctimes d'aquesta atrocitat i pels seus familiars". 

El secretari general de la CEE, Francisco César García, ha expressat la seva pregària per la
"recuperació ràpida dels ferits". "Ens unim al dolor de la família de les víctimes i de la diòcesi
gaditana", ha dit. 

L'atacant, neutralitzat i detingut

Segons el relat d'Interior, passades les set de la tarda un home ha entrat a l'església de Sant

https://www.catalunyareligio.cat/ca/atacs-algesires-son-violacio-als-nostres-valors
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2023-01/Manifest de condemna als atacs d%27Algeceras.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2023-01/Manifest de condemna als atacs d%27Algeceras.pdf


Isidre d'Algesires on, armat amb un matxet, ha atacat el capellà, que ha quedat greument ferit.

Després ha accedit a l'església de Nostra Senyora de La Palma on, després de causar diverses
destrosses, ha atacat el sagristà. Aquest ha aconseguit sortir de l'església, però l'atacant l'ha
atrapat a l'exterior i li ha causat ferides mortals.

Instants després ha estat neutralitzat i detingut, i ara es troba en dependències de la Policia
Nacional, informa la mateixa font. L'Audiència Nacional investiga com a terrorisme l'atac mortal.  

S'incrementen les patrulles de seguretat als centres de culte de Catalunya

Després de l'atac, s'ha fet públic que els Mossos d'Esquadra han reforçat la vigilància als
centres de culte de Catalunya. Segons ha avançat RAC1 i han confirmat fonts policials a l'ACN,
s'incrementaran les patrulles de seguretat ciutadana al voltant sobretot de les esglésies
catòliques i es farà presència estàtica d'unitats antiavalots i ordre públic, Brimo i ARRO, en els
centres religiosos més importants. 
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Yasin Kanza, detingut després d’haver perpetrat l’atac dimecres.

EFE

AGÈNCIES
❘ ALGESIRES ❘ El jutge de l’Audiència 
Nacional Joaquín Gadea consi-
dera que Yasin Kanza, el jove 
marroquí de 25 anys arrestat 
dimecres per presumptament 
haver assassinat el sagristà Di-
ego Valencia i haver ferit quatre 
persones a Algesires, va actuar 
guiat per una “voluntat terro-
rista” que va vincular, almenys 
en principi, amb el “salafisme 
jihadista”. 

Segons el jutge, Kanza va fe-
rir Valencia i, quan aquest esta-
va a terra, el jove “va subjectar 
la catana amb les dos mans i, 
alçant la mirada al cel i cridant 
unes paraules en àrab entre les 
quals se sent allah, li assesta 
una última estocada mortal”. 
Abans, l’autor del crim havia 
discutit amb una altra persona a 
l’interior d’una església, i va ma-
nifestar que “l’única religió que 
s’ha de seguir és la islàmica”.

Així ho plasma a la inter-
locutòria per la qual dimecres 
va autoritzar l’escorcoll al domi-
cili del detingut, on els investi-
gadors van trobar la funda del 

matxet amb què va perpetrar 
l’atac i uns pendrives amb con-
tingut jihadista.

Kanza tenia pendent la seua 
expulsió al Marroc des del juny 
a l’estar en situació irregular. 
L’expedient encara no s’ha-
via resolt, segons el ministeri 
de l’Interior, perquè, “com tot 
procediment administratiu, la 
seua execució no és immediata”.

No tenia antecedents penals i 
residia a Espanya des del 2019. 
El Consell de Contingència de 
Gibraltar va confirmar ahir 
que aquell mateix any l’havia 
detingut després d’arribar en 
una moto aquàtica al territori. 
Va ser deportat al Marroc, on 
té antecedents per problemes 
psiquiàtrics. El titular d’Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, va 
explicar ahir que no hi ha terce-
res persones involucrades en els 
fets d’aquest dimecres. Kanza 
passarà dilluns a disposició de 
l’Audiència Nacional.

Un dels ferits en l’atac, un ca-
pellà de 74 anys, va rebre l’alta 
ahir després de ser intervingut 
quirúrgicament.

“Va agafar la catana, alçar la mirada al cel, 
cridar ‘Allah’ i assestar l’estocada mortal”

INVESTIGACIÓ TERRORISME

Segons la interlocutòria del jutge sobre l’autor de l’atac jihadista de dimecres a Algesires

Els bisbes insten  
a “no identificar  
el terrorisme” 
amb cap religió

n El secretari general de 
la Conferència Episco-
pal Espanyola, Francisco 
César García Magán, va 
manifestar ahir la seua 
“condemna més absolu-
ta” a l’atac a Algesires i 
va demanar “no demo-
nitzar” cap col·lectiu ni 
identificar aquest atemp-
tat amb la religió islàmica. 
També la Comissió Islà-
mica d’Espanya va con-
demnar l’atac i va dema-
nar una “convivència en 
pau i lliure d’odi”. En el 
pla polític, el líder del PP, 
Alberto Núñez Feijóo, va 
dir que “des de fa molts 
segles, no veurà un catòlic 
o un cristià matar en nom 
de la seua religió”, i el de 
Vox, Santiago Abascal, va 
atacar l’“islamisme” asse-
gurant que “uns els obren 
les portes, altres els finan-
cen i el poble els pateix”.

En un altre ordre de co-
ses, les forces de seguretat 
espanyoles han detingut 
1.088 persones per rela-
ció amb el jihadisme des 
dels atemptats de l’11-M 
a Madrid del 2004.
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Obispos piden no demonizar colectivos ni
vincular terrorismo con una religión
Madrid, 26 ene (EFE).- El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
César García Magán, ha condenado el asesinato de este miércoles de un sacristán en una
parroquia de Algeciras, y ha pedido que no se "demonice a ningún colectivo" ni se caiga en
demagogias o en identificar el terrorismo con ninguna religión.

Lo ha dicho durante su participación este jueves en un desayuno informativo en el que ha
trasladado sus condolencias a la familia del sacristán asesinado y ha condenado el uso de la
violencia "especialmente grave" cuando se pretende "justificar equivocadamente" en nombre de
Dios.

"No podemos demonizar a ningún colectivo", ha advertido no obstante García Magán, que ha
recordado que la Comisión Islámica de España ha condenado este ataque y ha manifestado su
condena a la violencia. "No podemos caer en demagogias ni identificar el terrorismo con
ninguna religión", ha aseverado.

El secretario general de la CEE ha instado a dejar trabajar a la Policía y a las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado para que puedan determinar las causas de este ataque "lamentable,
injustificable y execrable".

"Nosotros, como cristianos, procuraremos mantener esa convivencia y no adelantar
acontecimientos". EFE

mop/ros

https://www.lavanguardia.com/vida/20230126/8710370/obispos-piden-demonizar-colectivos-vincular-terrorismo-religion.html
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El detenido de Algeciras no figura 
en los “radares de radicalización”
Así lo afirma Marlaska pero el juez   
lo vincula al “salafismo yihadista”
Algeciras
EFE

El ministro del Interior, Fernan-

do Grande-Marlaska, afirmó ayer 
que el atacante de Algeciras (Cá-

diz) “no estaba en el radar de nin-

gún servicio nacional por radicali-

zación” e indicó que, además de 
la posible “naturaleza terrorista” 
del atentado, en el que murió un 
sacristán, “todas las hipótesis si-
guen abiertas”.

En una rueda de prensa en Al-

geciras, el ministro destacó que 
los agentes están “al inicio” de las 
pesquisas, que dirige la Audiencia 

Nacional. Insistió en que no hay 
ninguna otra persona involucrada 

en los ataques. Solo lo está el ma-

rroquí detenido, Yassine Kanjaa, 

de 25 años, que “no estaba en el 

radar de ningún servicio nacional 

por radicalización”. Su único ante-

cedente policial en España es de 

junio de 2022, cuando se le abre 

un expediente de expulsión por 
entrada irregular en el país.

Más explícito fue el juez de la 

Audiencia Nacional, Joaquín Ga-

dea, que considera que Yassine 

Kanjaa, presunto autor del ase-

sinato del sacristán Diego Valen-

cia y de las heridas de otras cua-

tro personas en Algeciras, actuó 
guiado por una “voluntad terro-

rista” que vincula, al menos en 
principio, con el “salafismo yiha-

dista”. El auto del juez, al que tu-

vo acceso EFE, relata que los he-

FOTO: A.C. (EFE) / Grande Marlaska compareció ayer desde Algeciras

chos comenzaron en la iglesia de 

San Isidro. El asesinato del sacris-

tán se produjo más de una hora 

después en la plaza Alta de la lo-

calidad gaditana. Hasta allí había 
huido Diego Valencia tras ser ata-

cado en la parroquia de La Palma. 
Según el relato del juez, estando 
en el suelo Valencia, Kanjaa “su-

jetó la catana con ambas manos 
y alzando la mirada al cielo y gri-
tando unas palabras en árabe 

entre las que se escucha la pala-

bra “allah” le asesta una última 
estocada mortal”. Antes, cuando 
entró en la primera iglesia, inició 
una discusión con los presentes, 
a los que manifestó “que la úni-
ca religión que hay que seguir es 
la religión islámica”. bandonó la 
iglesia profiriendo mensajes en 
árabe cuyo contenido se desco-

nocen y regresó después. Cuan-

do el sacerdote bajó del púlpito 
para ver lo que pasaba  lo agredió 
“causándole lesiones de gran gra-

vedad”. Huyó entonces a la iglesia 
de la Palma, donde el sacristán 

salía por la puerta trasera. 
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Los Mossos 
refuerzan la 
vigilancia en 
los templos 
tras el ataque
Los Mossos han reforzado 

la vigilancia en los centros 

de culto tras el ataque a dos 

iglesias de Algeciras. Según 
avanzó RAC1, se incrementa-

rán las patrullas de seguridad 

ciudadana alrededor sobre 

todo de las iglesias católicas y 
se hará presencia estática de 
unidades antidisturbios y or-
den público en los centros re-

ligiosos más importantes. Se-

gún explicaron a este diario 

fuentes de la policía catalana, 

en la demarcación se coordi-
nará un patrullaje activo para 
que los agentes puedan reac-

cionar con rapidez ante una 

información sospechosa. Por 
otra parte, Feijóo dijo que 
“hace muchos siglos” que no 
se ve a un cristiano matar en 
nombre de su religión. UP le 
llamó “miserable” y el PSOE 
le acusó de “crispar”.

La Cisjordania ocupada vivió el 
jueves uno de sus días más mor-

tíferos en años después de que 
fuerzas israelíes mataran a nue-

ve palestinos durante una reda-

da en Yenín, lo que provocó más 
enfrentamientos y llevó a la Auto-

ridad Nacional Palestina (ANP) a 
suspender su cooperación en se-

guridad con Israel. Tras calificar a 
la incursión israelí de “masacre”, 

la ANP anunció que su “coordina-

ción en seguridad con el gobier-
no de la ocupación ya no existe 
a partir de ahora”. El presidente 
palestino, Mahmud Abás, llamó 
a todas las fuerzas palestinas a 
una “reunión de emergencia” 
para “unir las filas para enfren-

tar la agresión israelí”, mientras 
el Ejército de Israel se declaró 
en alerta. Tropas del Ejército, 

agentes de inteligencia y policías 
israelíes irrumpieron por la ma-

ñana en el campo de refugiados 

de Yenín, foco de la resistencia 

armada palestina en Cisjordania 
ocupada, para realizar una opera-

ción de arrestos de un escuadrón 
de Yihad Islámica que derivó en 
violentos enfrentamientos. La in-

cursión se saldó con tres horas de 
combates y nueve muertos.

La matanza de Yenín dispara la 
tensión entre Israel y Palestina

FOTO: EFE / La incursión israelí se saldó con enfrentamientos violentos

email: publicitat@lamanyana.cat

ESQUELES

TELÈFONS 973 001 140 - 973 001 141

Recepció les 24 hores

email: publicitat@lamanyana.cat



Mitjà: ccma.cat

Publicat: 26/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 2.566.091
Lectores

Valor: 3.181€

URL: https://www.ccma.cat/324/els-mossos-reforcen-la-vigilan...

Els Mossos reforcen la vigilància als
centres religiosos després de l'atac
d'Algesires
Els Mossos d'Esquadra han reforçat la vigilància als centres de culte després de l'atac a dues
esglésies d'Algesires aquest dimecres al vespre, que s'investiga com a terrorisme.

Segons han confirmat a TV3, els Mossos faran un reforç puntual, però de fet des d'abans de
Nadal, quan es va fer un gabinet antiterrorista, ja hi havia un dispositiu especial de vigilància a
les esglésies i a les sinagogues. La policia recorda que seguim en nivell 4 d'alerta antiterrorista.

El reforç puntual inclou més patrullatge al voltant dels centres religiosos, més presència
policial i més contacte amb representants de les comunitats.

En aquest sentit, els Mossos han iniciat els contactes amb algunes parròquies catalanes.

Omella, "commocionat"

Per la seva banda, el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arquebisbe de
Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha dit que està "commocionat per l'atac armat a
dues parròquies d'Algesires", que ha qualificat d'"atrocitat".

En un missatge a les xarxes socials, el president dels bisbes espanyols ha expressat la seva
commoció per l'atac que ahir va causar la mort del sagristà d'una de les parròquies i va ferir de
gravetat el rector d'una altra, així com almenys a dues persones més.

"Reso per les víctimes d'aquesta atrocitat i pels seus familiars", ha escrit Omella.

 

El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, César García Magán, també ha
condemnat l'assassinat d'un sagristà a Algesires, i ha demanat que no es "demonitzi cap
col·lectiu" ni es caigui en demagògies o a identificar el terrorisme amb cap religió.

García Magán ha traslladat les seves condolences a la família del sagristà assassinat i ha
condemnat l'ús de la violència, "especialment greu" quan es pretén "justificar
equivocadament" en nom de Déu. 

https://www.ccma.cat/324/els-mossos-reforcen-la-vigilancia-als-centres-religiosos-despres-de-latac-dalgesires/noticia/3208827/
https://www.ccma.cat/324/un-mort-i-diversos-ferits-en-atacs-prop-desglesies-a-algesires/noticia/3208759/
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El Defensor del Pueblo alertó ayer 
al Gobierno de que las «diferen-
cias de criterio» entre los ministe-
rios perjudican a las víctimas de la 
violencia machista y la credibili-
dad del sistema de protección, y le 
instó a reformar la ley integral con-
tra la violencia de género. En un 
escrito remitido a la Subsecretaría 
de la Presidencia, Ángel Gabilon-
do le pide que, en el marco de sus 
competencias de coordinación 
interministerial, tome las medidas 
oportunas para reformar la citada 
ley con el objetivo de atender y 
proteger a las víctimas directas e 
indirectas de todas las formas de 
violencia de género.

La ley integral, aprobada en 
2004, se centra en las mujeres 

S. S. MADRID

►El Defensor del 
Pueblo denuncia 
que las diferencias 
de criterio entre 
departamentos 
lastra la efi cacia

Desajuste ministerial 
ante la violencia machista

Furgón con el autor del crimen de Paloma e India, madre e hija asesinadas el lunes en Valladolid

EFE

terio de Justicia la familia se dirigió 
al Ararteko –Defensor del Pueblo 
del País Vasco–, desde donde el 
caso llegó a la ofi cina de Gabilon-
do. El Defensor se dirigió a los mi-
nisterios de Justicia e Igualdad 
para instarles a realizar las refor-
mas legislativas necesarias para 
ampliar el ámbito de protección 
de ese artículo y, mientras no se 
produjera la modifi cación, garan-
tizar la atención a estas víctimas 
directas e indirectas de las otras 
formas de violencia de género no 
incluidas en la ley. Pero, indica, 
ambos departamentos rechaza-
ron sus recomendaciones porque, 
«aunque están de acuerdo con el 
contenido de las mismas no se 
consideran competentes para lle-
varlas a cabo».

El secretario de Estado de Justi-
cia le dijo que el departamento 
competente era la Secretaría de 
Estado de Seguridad Social y Pen-
siones, del Ministerio de Inclu-
sión, que aceptó la recomenda-
ción, pero que tampoco se 
consideró competente «porque se 
trata de un tema multideparta-
mental y no tiene las competen-
cias de coordinación necesa-
rias».

agredidas por sus parejas o expa-
rejas, pero el Convenio de Estam-
bul, ratifi cado por España, exige 
incluir a todas las víctimas de vio-
lencia machista. El Ministerio de 
Igualdad planteó una reforma en 
ese sentido en 2021, pero la inicia-
tiva no ha prosperado.

 Tras la recomendación del De-
fensor al Gobierno está la queja de 
un hombre de Vitoria. En 2018 su 
madre y su hermana fueron asesi-
nadas por la expareja de esta últi-
ma. Dos niños quedaron huérfa-
nos y él, el tío, se hizo cargo de ellos 
junto al abuelo, que quedó viu-
do.

Fue el abuelo quien solicitó a 
Hacienda una ayuda como vícti-
ma indirecta de un delito violento 
por la muerte de su mujer, una 
ayuda que se concede con inde-
pendencia de la situación econó-
mica del afectado en los casos de 
violencia de género.

Tuvo hasta tres resoluciones ne-
gativas: su mujer no podía ser con-
siderada víctima de violencia de 
género, ya que según el artículo 1 
de la ley integral, estas han tenido 
que estar ligadas con el agresor por 
una relación de afectividad. 

Con el «no» defi nitivo del Minis-

Ni de un lado ni de otro. En el 
complejo contexto de polariza-
ción política en la que unas siglas 
buscan apoderarse del catecis-
mo y otros buscan utilizar cual-
quier posicionamiento eclesial 
como arma arrojadiza, el secre-
tario general de la Conferencia 
Episcopal Española, César Gar-
cía Magán, se bandeó ayer para 
salvar el tercer grado al que se 
sometió por primera vez en su 
participación en los desayunos 
del Fórum Europa. Celebrado en 
el hotel Villamagna, el obispo 
auxiliar de Toledo lo mismo lla-
mó a «despolitizar» el debate del 
aborto a raíz del revuelo provo-
cado por VOX con sus propues-
tas en Castilla y León, que limó 
asperezas en los frentes abiertos 
con el Gobierno de Pedro Sán-
chez en materia de fi nanciación 
o en relación a una posible «des-
amortización» de la Obra Pía, 
esto es, del patrimonio de la Igle-
sia española en Roma. 
    Con la «fi nezza» propia del di-
plomático que es, también abor-
dó el revuelo mediático genera-
do por las declaraciones del 
Papa Francisco cuando afi rmó 
que «ser homosexual no es un 
delito». «Sin juzgar a historias 
personales, la moral católica 
dice lo que dice: nadie está estig-
matizado ni anatematizado por 
su condición sexual», aseveró, 
para asegurar después: «No es 
un delito ni es un pecado». 

«La vida humana no es solo 
para ser defendida en el seno de 
la vida de una madre», explicó el 
portavoz de los obispos, que fue 
elegido el pasado diciembre, 
cuando se le instó a posicionarse 
frente a las iniciativas provida del 
partido de Santiago Abascal para 
las mujeres que se plantean 
abortar. 

Así, García Magán, expuso que 
«esa vida humana que se mete 
en una patera, tiene que ser tam-
bién protegida y defendida, tam-
bién la mujer que se ve amena-
z a d a  p o r  l a  v i o l e n c i a 
intradoméstica y la vida de quien 
no tiene qué llevarse a la boca». 
Así, advirtió de que no se pueden 

José Beltrán. MADRID

Los obispos exigen 
«despolitizar» 
el debate del aborto

►El secretario general César García 
Magán pide «no hacer banderías»

«hacer banderías con el tema del 
aborto» y llamó a la opinión pú-
blica a llevar a cabo «una madu-
ración de conciencia social»

Para evitar suspicacia alguna, 
explicó que «el mensaje de la 
Iglesia en el tiempo es el mismo 
en defensa de la vida», enfatizan-
do que la lucha contra el aborto 
«no es un acto de fe, hay un con-
senso en la comunidad científi -
ca». Eso sí, evitó condenar a 
quien da el paso al frente: «No 
entro a juzgar las circunstancias 
de las personas. Nos tendría que 
hacer a todos refl exionar cuando 
una mujer se ve abocada a esa 
salida».

Al ser interpelado por el diálo-
go con Moncloa ante una futuri-
ble reforma de la fi scalidad, ad-
mitió que hay «negociaciones 
abiertas» que «se están llevando 
a buen término», si bien quiso 

La Iglesia y el 

Gobierno estarían 

llevando «a buen 

término» una 

reforma fi scal

«Ser homosexual no 

es delito ni pecado», 

ratifi có el portavoz 

episcopal, en línea 

con Francisco

despejar la idea de que hoy por 
hoy se cuente con algún tipo de 
«privilegios».

García Magán también quiso 
allanar el camino en lo que a la 
comisión antiabusos encargada 
por el Ejecutivo al Defensor del 
Pueblo, Ángel Gabilondo, para 
rastrear esta lacra en el seno de 
la Iglesia. Afi rmó que el «princi-
pio de cooperación» es el que 
guía el diálogo tanto con Gabi-
londo como con cualquier ins-
tancia judicial. A la par, entonó 
un nuevo «mea culpa»: «Muy 
lamentablemente la Iglesia se ha 
contagiado de este virus tan le-
tal», expresó, a la par que dijo 
que «eso no puede permitirse en 
ninguno de los ámbitos».
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El papa acepta la renuncia del cardenal
hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga
Ciudad del Vaticano, 26 ene (EFE).- El papa Francisco ha aceptado la renuncia del cardenal
hondureño y arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que deja el oficio
de prelado a los 80 años, y nombró al cura español José Vicente Nácher Tatay como nuevo líder
de la archidiócesis de la capital de Honduras, informó este jueves la Santa Sede.

Maradiaga fue uno de los ocho cardenales elegidos por Francisco para conformar el Consejo de
Cardenales para gobernar la iglesia católica y reformar la Curia romana.

El ya arzobispo emérito, considerado como progresista dentro de las élites católicas, fue objeto
de críticas por su papel durante el golpe de Estado a Honduras en el 2009, en el que mostró su
apoyo al nuevo gobierno.

El sustituto de Maradiaga, Nácher Tatay (Valencia, 1964), fue ordenado sacerdote en 1991, es
licenciado en Sociología por la Universidad de Alicante y en Filosofía y Teología por la Facultad
de Teología de Cataluña y ejercía como párroco en la iglesia de San Vicente de Paúl de
Honduras desde el 2016.

Jorge Mario Bergoglio elevó también la categoría del hasta ahora obispado de San Pedro Sula,
donde se encuentra la segunda mayor ciudad de Honduras, que adopta la distinción de
archidiócesis.

El español Ángel Garachana Pérez Dejará de liderar esta diócesis tras su renuncia y será
sustituido por un nuevo arzobispo, el irlandés Michael Leniham (Abbeyfeale, 1951), licenciado
en Filosofía por la Universidad Nacional de Galway y en Teología por la Universidad Pontificia
Gregoriana de Roma y sacerdote desde 1980.

El Vaticano dio además el visto bueno a la renuncia del obispo de la diócesis Choluteca
(Honduras), el canadiense Guy Charbonneau, y nombró nuevo prelado de la diócesis al
hondureño Teodoro Gómez Rivera (El Banquito, 1963), licenciado en Teología Dogmática por la
Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y ordenado sacerdote en 1996. EFE

rul/mr/alf

https://www.lavanguardia.com/vida/20230126/8711272/papa-acepta-renuncia-cardenal-hondureno-oscar-rodriguez-maradiaga.html
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n La religiosa sor Lucía Caram ha 
aconseguit aturar el desnona-
ment a Manresa per part de la im-
mobiliària Solvia d'una família 
amb dos fills petits, un dels quals 
pateix paràlisi cerebral. 

El llançament s'havia de pro-
duir dimarts vinent, dia 31 de ge-
ner, però finalment la religiosa ha 

aconseguit mediar amb la immo-
biliària del Banc de Sabadell, per 
vitar que la família en qüestió 
«anés al carrer».  

El cas va arribar a mans de la 
monja fa dues setmanes a través 
d'un correu electrònic. La família 
afectada és una parella jove, amb 
un nen de sis anys que té paràlisi 
cerebral i  i una nena de dos, que 
forma part del programa d'infàn-
cia Invulnerables, en qual col·la-
bora la Fundació Convent Santa 
Clara de Manresa. 

Des que va tenir coneixement 
del cas, sor Lucía Caram va bus-
car una via de mediació amb la 

immobiliària per aturar el desno-
nament. Ahir dijous la religiosa va 
comentar que els serveis de me-
diació política i social de Solvia 
van escoltar les seves reclamaci-
ons i «ja han presentat al jutjat la 
petició de suspensió del llança-
ment», segona va explicar. 

En un vídeo publicat al seu per-
fil d'Instagram, la religiosa va vo-
ler agrair la immobiliària, l'equip 
del projecte Invulnerables de la 
Fundació La Caixa i l'Ajuntament 
de Manresa per fer possible la me-
diació i permetre «que la família 
pugui gaudir de la pau i el benes-
tar que necessita el seu fill». 

Lucía Caram atura el desnonament d’una 
família amb un fill amb paràlisi cerebral

REDACCIÓ. MANRESA

u La immobiliària Solvia ha 
presentat al jutjat la petició de 
suspensió del llançament que 
s’havia de fer el 31 de gener

Antoni Massegú 
serà el director 
de l'escola 
pública hereva 
de la Joviat
GEMMA CAMPS. MANRESA

n El dirigent de Junts i actual regi-
dor d’Esports a l’Ajuntament de 
Manresa, Antoni Massegú, serà el 
curs vinent el director de  i, fins el 
desembre passat, director l’Esco-
la d’Ensenyaments Obligatoris 
hereva de la Joviat. El centre va de-
manar a la Generalitat fer el salt de 
centre concertat a escola pública, 
i el govern ho va entomar, tal i com 
va informar aquest diari el no-
vembre passat.   Massegú també 
era fins fa poc cap dels Serveis Ter-
ritorials de Polítiques Digitals i 
Territori de la Catalunya Central. 

La Joviat deixarà de ser un cen-
tre concertat pel que fa als estudis 
obligatoris (infantil, primària i 
ESO), que es donen a la seva seu 
de la Muralla de Sant Francesc. 
Passarà a ser públic i a dependre 
de la Generalitat. 

Massegú és professor de se-
cundària des de l'any 1998. Ha 
exercit als instituts Lacetània de 
Manresa, Milà i Fontanals d'Igua-
lada i Cal Gravat de Manresa, on 
també va ocupar el càrrec de di-
rector durant vuit anys, fins al 
2016, en què va passar a ser direc-
tor dels Serveis Territorials d'En-
senyament a la Catalunya Central. 
Posteriorment va ser nomenat di-
rector general de Centres Públics 
del Departament d'Ensenyament 
(2017-2018).  L'any 2018 va tornar 
a les aules i el novembre del 2020 
va ser designat director dels Ser-
veis Territorials de Presidència a 
la Catalunya Central. Actualment, 
a banda de regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de Manresa, és pro-
fessor de matemàtiques a l'Insti-
tut Cal Gravat.

El dia que Manresa va arribar als -17

n El gener del 2023 serà recordat 
com un mes fred a Manresa amb 
mínimes de fins a -6 graus (el dia 
21) i -5,7 (dies 22 i 23). Però 
aquests registres queden lluny de 
l'episodi de fred siberià que fa 38 
anys va afectar Catalunya i que a 
la capital del Bages va enviar el 
termòmetre fins a uns durs -17 
graus. De fet, a la Catalunya cen-
tral s'hi van registrar les mínimes 
més extremes de tot el país. 

Era el de gener del 1985. El fred 
va començar a deixar-se notar els 
dies 3 i 4, amb mínimes de -7 
graus, però va ser el dimarts 8 i el 
dimecres 9 quan el fred va ser més 
fort, amb -16 i -17 graus, respecti-
vament. I a més de fred, neu, que 
va caure entremig, el dia 5. 

Tot això va deixar un paisatge 

siberià a Manresa, que en aquella 
ocasió va merèixer més que mai el 
sobrenom de Manrússia. Tal com 
recollia aquest diari en les seves 
pàgines, les escenes amb gel pen-
jant dels balcons, teulades i arbres 
es va repetir per tota la ciutat. Un 
episodi de fred tan brutal a Man-
resa no es veia des del 1971, quan 
es van assolir els -19 graus. 

La mínima oficial va ser de -17 
graus, de matinada, tot i que al-
guns termòmetres de particulars 
van arribar més avall, fins als -20 
graus, relatava en una crònica del 
10 de gener Regió7. El terra dels 
carrers era blanc, ja fos per la neu, 
el gel o la  potassa que es va haver 
de repartir. I a l'hora de circular 
era igual de perillós fer-ho en cot-
xe que a peu: el servei de trauma-
tologia de la ciutat va veure incre-

mentades les atencions a urgèn-
cies degudes a relliscades de via-
nants. Les lesions més freqüents 
van ser, a part de cops, fractures 
als canells i al coll del fèmur. 

El consum de gas també es cal-
cula que va augmentar aquella 
setmana entre un 25 i un 30% a les 
llars manresanes i, això, va provo-
car una baixada de la pressió que 
es va notar especialment al barri 

de la Font dels Capellans. 
Les escoles van haver d'ajornar 

el retorn a l'aula després de festes. 
Ho van fer entre un i dos dies des-
prés. I a municipis de la comarca, 
alguns centres tampoc van poder 
començar per problemes a les ca-
nonades, congelades, (cas del 
Pare Algué de Manresa i de l'Es-
quitx de Sallent) o per problemes 
a la calefacció (les escoles Mont-
serrat i Sant Vicenç, ambdues de 
Sant Vicenç de Castellet). 

Una de les intervencions curi-
oses d'aquells dies és el rescat 
d'un veí de Santa Maria d'Oló que 
«es glaçava dins  d'un portal del 
barri del Xup», va recollir aquest 
diari. L'home, d'uns 40 anys, «ha-
via passat de mala manera la nit» 
i va ser traslladat per la policia a 
l'hospital.

u El gener del 1985, un episodi de fred siberià va deixar imatges insòlites de neu i gel als carrers

PAU BRUNET. MANRESA

Estalactites de gel a balcons i façanes de cases, i fonts de Manresa completament gelades el gener del 1985 JORDI TRILLA / ALBERT OBRADORS

Manresa ha viscut 
aquest mes mínimes de 
fins a - 6 graus, però fa 
38 anys el fred siberià 
va fer que s’arribés a -17

ANUNCI
De l’Ajuntament de Navàs (Bages) sobre l’aprovació inicial del projecte de modificació 
puntual la del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
El Ple de la Corporació Local en sessió ordinària de data 19 de setembre del 2022, ha 
acordat, per unanimitat, aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Navàs, per a la correcció d’una errada material, que 
consisteix en modificar el sistema d’equipament esportiu i recreatiu (E5) a equipament 
docent (E1), a una part de l’àmbit de l’esplanada del pavelló blau municipal.
La qual cosa es fa pública en compliment del previst a l’article 85.1 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, mitjançant la 
inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, a un diari de difusió comarcal i al tauler electrònic de 
l’Ajuntament, per tal que en el termini d’un mes, comptador a partir de la darrera publicació 
de les abans esmentades, qualsevol que ho consideri convenient pugui consultar 
l’expedient administratiu que s’està tramitant a l’efecte i presentar les al·legacions, reclama-
cions i/o suggeriments que estimi oportunes.

L’Alcalde
Genís ROVIRA BARAT
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El bisbat de Sant Feliu presenta la memòria
d'activitats del 2021 | Catalunya Religió
Bisbat Sant Feliu L’auditori de la Casa de l’Església, seu diocesana del bisbat de Sant Feliu de
Llobregat, ha acollit aquest dimecres l’acte de presentació de la Memòria d’activitats 2021 de la
diòcesi. La publicació recull una presentació de la diòcesi, una sèrie d'estadístiques i de
testimonis dels diversos àmbits d'actuació de l'Església de Sant Feliu. 

Durant la presentació de la memòria s'ha explicat l'economia de la diòcesi del darrer any
consolidat i l'evolució del període 2017-2020. També s'ha fet esment al compromís de
transparència i de rendició de comptes que el bisbat ha assumit. 

Les intervencions dels ponents han servit per repassar els continguts de la memòria articulant el
discurs en forma de resposta a tres qüestions: "Qui som? Què fem? Com ho fem?".

Agustí Cortés ha recordat que va presentar la seva renúncia al càrrec per raons d'edat

Després de la projecció d’un vídeo-presentació de la diòcesi, el bisbe Agustí Cortés ha
aprofundit en la identitat del bisbat, que ha recorregut un camí de 18 anys de vida, acompanyat
per ell en primera persona.

A tall de mostra de les activitats de l’Església, Isabel Blázquez, religiosa hospitalària a
l’Hospital Sagrat Cor de Martorell, ha parlat de la seva dedicació personal i com a institució de
l’Església en la cura de la salut mental.

Per entendre amb quins recursos compta la diòcesi per realitzar totes les seves activitats,
l’ecònom diocesà, Rafael Galofré, ha parlat de la provinença dels recursos, del repte de
l’autofinançament de l’Església vers el qual es camina i de les diverses maneres de donar una
aportació a l’Església: capacitats, temps, diners o pregària.

L’acte ha acabat amb unes paraules d’agraïment per part del bisbe Cortés, que no ha obviat la
seva situació actual d’haver presentat la renúncia al càrrec per raons d’edat, com marca el dret
canònic. Ha transmès una visió realista de la diòcesi alhora que una esperança agraïda a l’acció
de Déu en l'Església particular.

Representants d'associacions, entitats i el bisbat

A l'acte hi han assistit una setantena de persones d'àmbits ben diversos. Hi han estat alcaldes i
regidores de municipis del territori; representants del tercer sector com Càritas, Mans Unides i
diverses fundacions i associacions; empreses proveïdores de serveis al bisbat; representants
del sector bancari, d’escoles i hospitals; a més de membres de les 16 delegacions diocesanes,
de la Cúria, de moltes parròquies i de diversos àmbits pastorals de l’Església de Sant Feliu de
Llobregat. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbat-sant-feliu-presenta-memoria-activitats-2021
https://bisbatsantfeliu.cat/presentacio-de-la-memoria-dactivitats-2021/
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les deu del matí.
Aquest mateix dia, a 

l’església arxiprestal de 
Sant Joan a les vuit del 

La processó de Divendres Sant a Valls compleix enguany vint anys. FOTO: EL VALLENC

SETMANA SANTA. Mossèn Joan Font serà l’encarregat de presentar l’opuscle de la Setmana Santa el dia 24 de febrer 

L’Agrupació detalla el programa de la Setmana  
Santa de Valls, que arriba als vint anys de processó

 Música barroca 
en el concert del 
pregó de Setmana 
Santa a Sant Joan

Redacció II VALLS

La processó del Di-
vendres Sant a Valls 
compleix enguany vint 
anys de la represa, si bé 
amb una aturada de dos 
anys a causa de la pan-
dèmia. L’Agrupació de 
confrares i germandats 
ha acordat els actes de la 
Setmana Santa. Així, el 
dia 24 de febrer es presen-
tarà l’opuscle i cartell  a 
càrrec del pare Joan Font 
Gumfaus, cmf. a la sala de 
plens de l’Ajuntament a 
les vuit del vespre. Al 
mateix escenari es farà el 
lliurament de premis del 
14è Concurs de Dibuix i 
reconeixement a l’enalti-
ment de la Setmana Santa 
vallenca a favor d’Àngels 
Folch Fuster i Salvador 
Casañas Pareta, treso-
rera i secretari, respec-
tivament, de la junta de 
l’Agrupació des dels seus 
inicis.

El dia 4 de març a 

les vuit del vespre a la 
parròquia de la Mare de 
Déu del Lledó tindrà lloc 
la missa en sufragi dels 
confrares i germans tras-
passats durant l’any.

El divendres dia 31 de 
març a la parròquia de 
Sant Joan es farà la festi-
vitat de la Mare de  Déu 
dels Dolors, que inclou 
l’encesa del “perfum”, a 

vespre tindrà lloc el pre-
gó concert. 

El Diumenge de Rams, 
el dia 2 abril, a les set de 
la tarda tindrà lloc el via-
crucis de les confraries i 
germandats amb sortida i 
arribada a l’església arxi-
prestal de Sant Joan.

El dia 6 d’abril, Dijous 
Sant, a les parròquies 
del Lledó i de Sant Joan 

hi haurà l’eucaristia del 
Sant Sopar i ofrena del 
ciri pasqual.

El dia fort de la Set-
mana Santa serà el Di-
vendres Sant, el 7 d’abril, 
a les nou del matí, amb 
el viacrucis interparro-
quial des de l’església de 
la Mare de Déu del Lledó 
fins a l’església arxipres-
tal de Sant Joan. Segui-

dament tindrà lloc el re-
torn del Sant Crist ajagut 
a la parròquia del Lledó 
per les dones de la ger-
mandat acompanyats de 
Sant Joan. A dos quarts 
de sis de la tarda hi ha 
prevista la sortida dels 
armats i centurions i la 
pujada dels misteris des 
de l’església de la Mare 
de Déu del Carme fins a 
la plaça del Blat. Aquí, 
a partir de les sis de la 
tarda, hi haurà exposats 
els misteris. La proces-
só del Sant Enterrament 
tindrà lloc amb sortida i 
arribada a l’església de 
Sant Joan, a les deu de 
la nit.

Miquel Ugal, presi-
dent de l’Agrupació de 
Confraries i German-
dats de la Setmana Santa 
a Valls, ha declarat a la 
nostra redacció que es-
peren que la processó del 
Sant Enterrament “ sigui 
reeixida i per aquest mo-
tiu hi treballem”. Sobre 
la participació de fidels, 
indica que serà “una in-
cògnita”. Finalment, ha 
anunciat que el viacrucis 
nocturn enguany no es 
realitzarà.

 
L’Agrupació 
manté la 

majoria dels actes 
de la Setmana 
Santa

La zona on es faran el treballs arqueològics. FOTO: L. S. H.

OBRES. Al carrer Prat de la Riba es canviarà el sentit de la circulació temporalment a causa dels treballs

Dilluns comencen les intervencions arqueològiques al 
passeig de l’Estació, que duraran almenys un mes

 Aquesta zona 
del passeig es tro-
ba dins de l’àmbit 
protegit pel jaci-
ment del Vilar

Redacció II VALLS

L’Ajuntament de 
Valls ha comunicat que a 
partir del proper dilluns, 
30 de gener, es tallarà to-
talment la circulació de 
vehicles al carril de puja-
da del passeig de l’Esta-
ció, a l’alçada del carrer 
Prat de la Riba, per fer-hi 
una intervenció arqueo-
lògica que tindrà una du-
rada prevista d’un mes.

El carrer Prat de la 
Riba canviarà de sentit de 
circulació durant aquest 

temps, i els vehicles que 
pugin pel passeig hauran 
de baixar cap a la zona del 
Vilar. Així mateix, no es 
podrà accedir al passeig 
de l’Estació des de la zona 
del Vilar pel carrer Prat 
de la Riba.

La zona de la plaça de 

l’Estació està protegida 
arqueològicament per 
l’existència de restes de 
la ciutat ibera del Vilar, i 
aquesta zona del passeig 
es troba en l’àmbit del ja-
ciment arqueològic; això 
obliga que abans que es 
faci qualsevol obra que 

afecti al subsol s’efec-
tuïn recerques arque-
ològiques.

A l’inici de les 
obres del passeig es 
van trobar restes en 
aquesta zona, i d’acord 
amb els serveis d’ar-
queologia de Cultura 

INCENDI

Incendi d’una 
locomotora a 
la Riba
REDACCIÓ LA RIBA

Cap a les sis de la tarda 
de dimecres, 25 de gener, 
es va produir un incendi 
en una locomotora a la 
Riba que va provocar el 
tall temporal de la línia 
R13 entre Valls i l’Espluga 
de Francolí fins a quarts 
de vuit del vespre. 

El foc es va produir en 
incendiar-se unes bateries 
elèctriques que porten els 
vagons, segons ha infor-
mat Bombers, que va afec-
tar la segona locomotora 
d’un tren de mercaderies. 
Sis dotacions de bombers, 
dels parcs de Tarragona, 
Reus, Alcover i Valls, van 
actuar-hi apagant el foc i 
revisant els 34 vagons del 
mercaderies. 

Protecció Civil va ac-
tivar la prealerta del pla 
d’emergències Ferrocat i 
Renfe va establir un servei 
alternatiu per carretera.

Mapa amb la redirecció de la circulació. FOTO: CEDIDA

es va decidir ampliar el 
seguiment arqueològic 
per veure si s’hi troben 
més vestigis. Els treballs 
dels arqueòlegs comen-
çaran aquest dilluns, 30 
de gener, i d’espera que 
s’allarguin fins al 25 de 
febrer.
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Foto d’arxiu del Ball de la Moixiganga dins l’església de Sant Joan de Valls. FOTO: M. LLADÓ Q.

MARE DE DÉU DE LA CANDELA. El dia 2 de febrer, la Moixiganga ballarà a l’interior de l’església arxiprestal de Sant Joan

Novenes i l’ofici en honor de la Mare de Déu, els 
principals actes religiosos de la Candela

 Des del 28 de ge-
ner fins al 5 de fe-
brer hi haurà una 
novena en honor 
de la Mare de Déu 
de la Candela cada 
vespre

Redacció II VALLS

Des de la Parròquia 

de Valls es faran diver-

sos actes religiosos en 

honor de la Mare de 

Déu de la Candela. Des 

de demà, dissabte 28 de 

gener, fins al diumenge 

de la setmana que ve, 5 

de febrer, cada vespre hi 

haurà una novena de la 

Mare de Déu de la Can-

dela. Tindrà lloc cada dia 

a l’església de Sant Joan 

a dos quarts de vuit del 

vespre i anirà predicada 

a càrrec de mossèn Enric 

Mateu Usach.

L’ofici en honor de la 

Mare de Déu de la Can-

dela es farà el dia festiu, 

el dijous 2 de febrer, a les 

onze del matí a l’església 

arxiprestal de Sant Joan. 

Aquesta missa inclourà 

una petita processó i l’ac-

tuació del Ball de la Moi-

xiganga de Valls, un dels 

grans reclams. L’actuació 

de la Moixiganga es va re-

cuperar per les Decennals 

de l’any 1991, i des de 2008 

es representa a l’altar ma-

jor de l’església de Sant 

Joan, coincidint amb la 

festivitat de la Mare de 

Déu de la Candela.

SOBRE LA MOIXIGANGA
La Moixiganga repre-

senta diverses escenes 

de la Passió de Jesu-

crist, però també algu-

nes de les onze figures 

que representen tenen 

referències als antics 

retaules de les esglésies 

vallenques. Hi ha docu-

mentació que descriu el 

ball al segle XVIII i es 

documenta la seva actu-

ació durant la celebració 

de les festes de corona-

ció d’Isabel II d’Espanya 

el 1833.

Un total de quinze 

persones formen part 

de l’estructura del ball, 

que està format per tres 

Quan l’assoten, Quan el 

coronen, La palma del 

martiri, El Gòlgota, La 

creu, Quan el baixen 

de la creu, La Doloro-

sa, L’enterrament, El 

sepulcre i La Mare de 

Déu d’Agost ajaguda a 

la llitera.

Els dansaires van 

abillats amb un vestuari 

gairebé idèntic al dels ba-

lladors del ball de la Pri-

mera, llevat del detall del 

brodat de l’armilla, el ciri i 

que no tenen els cascavells 

que caracteritzen l’altre.

La Moixiganga de 

Valls forma part de les 

sortides rituals del Se-

guici Cerimonial de la 

 
Des de l’any 2008, 

la Moixiganga fa la 
seva actuació a l’altar 
major de Sant Joan el 

dia de la missa de la 
Candela

parts diferents: el cartró, 

que són els passos que 

es fan abans i després de 

cada figura; el coixinet, 

els passos que separen 

les figures; i el misteri, 

amb un total d’onze qua-

dres plàstics que reben el 

nom de L’oració a l’hort, 
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DEL DISSABTE 
28 DE GENER AL 
DIUMENGE 5 DE 
FEBRER

19.30 h.  
Església Sant Joan

Novena de la Mare de 
Déu de la Candela

DIJOUS 2
11.00 h.  
Església Sant Joan

Missa en honor de 
la Mare de Déu de la 
Candela

ciutat en les Completes, 

l’anada i la sortida d’ofi-

ci i el Tomb del Poble. 

També participa en els 

actes rituals de les Fes-

tes Decennals de la Mare 

de Déu de la Candela, 

cada 10 anys. Al llarg 

de l’any, aquest ball 

compta amb diversos 

moments especials, com 

la representació a l’inte-

rior de l’església per la 

festa de la Mare de Déu 

de la Candela, l’actuació 

completa al carrer per la 

festa major i protagonit-

za l’obertura de la cape-

lla votiva de Sant Joan 

Baptista a la muralla del 

Castell.

Polígon Industrial
C/ Artesans, s/n 
Tel. 977 60 40 53 

 43800 VALLS (Tarragona)

MECÀNICA      PINTURA
PLANXA           AL FORN

El Triangle Mecànica, 
Xapa i Pintura, S.L.

Taller el TriangleTaller el Triangle
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Alícia Romero, Rosa Maria Ibarra i membres del PSC de Valls. FOTO: DIEGO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

POLÍTICA. Alícia Romero manté contactes amb la IGP Calçot, la Cambra i l’ASSEM

El PSC contacta amb els agents 
econòmics de la ciutat de Valls

XERRADA. Els hàbits saludables han estat el tema de la xerrada d’aquesta setmana

El projecte Radars continua promovent activitats 
centrades en el benestar de la gent gran
Redacció II VALLS

Aquest dilluns, 23 
de gener, a les viven-
des de la Colla Vella 
dels Xiquets de Valls 
es va dur a terme una 
xerrada entorn dels hà-
bits saludables dins del 
projecte Radars. La nu-
tricionista Mar Vidal, 
del CAP de Valls, va ser 
l’encarregada de dur a 
terme aquesta xerrada 
sobre els petits canvis 
que s’haurien de fer per 
menjar millor. A més a 
més, la nutricionista va 
donar exemples pràctics 
de com poder millorar 
l’alimentació de cada 
persona.

 Els socialistes 
proposen una 
nova llei de barri 
per al nucli  
històric

Redacció II VALLS
La portaveu del grup 

parlamentari del Partit 
dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC) al Parlament 
de Catalunya i la princi-
pal negociadora dels so-
cialistes en les converses 
amb el Govern per desen-
callar els pressupostos, 
Alícia Romero, va visitar 
el proppassat divendres, 
dia 20 de gener, la ciutat 
de Valls. La visita va ser-
vir, entre d’altres, per do-
nar suport a la candidatu-
ra de Rosa Maria Ibarra a 
l’alcaldia de Valls.

L’objectiu era copsar 
l’àmbit econòmic de la co-
marca amb un contracte 
amb la Indicació Geogra-
fia Protegida (IPG) Calçot 
de Valls i la visita a una 
finca dedicada a l’explo-
tació d’aquesta ceba dol-
ça. Posteriorment, es va 
reunir amb els membres 
de la Cambra de Comerç 
i Indústria de Valls i amb 

l’Associació d’Empresa-
ris del Polígon Industrial 
de Valls (ASSEM).

En roda de premsa 
celebrada davant l’Ajun-
tament de Valls, Romero 
va destacar que el PSC va 
presentar un document 
als republicans en què 
destaca com a propos-
tes més visuals el Hard 
Rock, l’ampliació de l’ae-
roport del Prat o el Quart 

Cinturó.
La representant del 

PSC al Parlament també 
va reclamar una nova llei 
de barris per millorar el 
centre històric de Valls. 
Segons Romero, que va 
fer una visita pel Barri 
Antic, “Valls està una 
mica descuidat i neces-
sitaria revifar gràcies a 
una aportació econòmi-
ca”.

El dimecres 25 de ge-
ner la xerrada també es 
va realitzar a Picamoi-
xons i a Fontscaldes.

PROJECTE RADARS
Es tracta d’una xarxa 

de prevenció i acció comu-
nitària que promou el ben-
estar de les persones grans 

i que treballa juntament 
amb el PLACI (Pla d’Ac-
ció Comunitària i Inclu-
siva) de l’Ajuntament de 
Valls i el CAP. La intenció 
d’aquest tipus de xerrades 
és estar amb la gent gran a 
través de l’organització de 
col·loquis i tallers mensu-
als i tota mena d’activitats 

Arxidiòcesi

Ajuts

Redacció II VALLS

L’arxidiòcesi de Tar-
ragona ha anunciat una 
nova reestructuració 
de la seva distribució 
territorial. Així, l’ar-
quebisbat de Tarragona 
compta amb un total de 
cinc arxiprestats: l’Alt 
Camp, el Baix Penedès, 
el Baix Camp-Priorat, la 
Conca-Urgell-Garrigues 
i el Tarragonès. 

L’arquebisbe Joan 
Planellas va signar el 
decret pel qual es formen 
cinc nous arxiprestats en 
substitució dels deu que 
hi havia fins ara, i es 
creen un total de vint-i-
quatre unitats pastorals.

Pel que fa a l’arxipres-
tat de l’Alt Camp, comp-
ta amb un total de tres 
unitats pastorals: la de 
Valls, la de Vila-rodona 
i la d’Alcover.

La unitat pastoral de 
Valls inclou les parrò-
quies de Sant Joan, Sant 
Antoni, Mare de Déu del 
Carme i Mare de Déu 
del Lledó, Vallmoll, Vi-
labella, Renau, Nulles, 
Puigpelat, Bràfim, el Pla 
de Santa Maria, Cabra 
del Camp, Figuerola del 
Camp, Picamoixons i 
Fontscaldes.

La de Vila-rodona in-

clou Masllorenç, Mont-
ferri, Rodonyà, el Pont 
d’Armentera, les Pobles, 
l’Albà, Querol, Santes 
Creus i Alió.

I la d’Alcover, Mont-
ral, Farena, el Milà, la 
Riba i la Masó.

Segons l’arquebis-
be, “la reestructuració 
respon a les necessitats 
pastorals de l’arxidiòce-
si, així com a un procés 
de renovació personal 
i comunitària que, par-
tint del procés sinodal, 
possibiliti una transfor-
mació missionera de les 
parròquies i comunitats 
diocesanes”.

La reforma, aprovada 
pel Consell Episcopal, va 
comptar amb les aporta-
cions del Consell Presbi-
teral, el Consell Pastoral 
Diocesà i el Consell d’Ar-
xiprestos.

“La nova distribució 
territorial, com hem dit, 
ve donada per la volun-
tat d’atendre conveni-
entment les necessitats 
pastorals de les parrò-
quies, tenint en compte 
els canvis demogràfics, 
socials i pastorals que 
està vivint la nostra so-
cietat”, segons que diu 
l’arquebisbe Joan.

ACN II VALLS

El  Departament 
d’Empresa i Treball 
ha destinat 60 milions 
d’euros a ens locals amb 
l’objectiu d’afavorir la 
contractació de persones 
amb dificultats d’accés al 
mercat laboral. L’ajut, 
que rebran els ajunta-
ments i consells comar-
cals, s’enfoca als majors 
de 52 anys, els destinata-
ris de la renda garantia 
de ciutadania, els aturats 
de llarga durada que no 
reben cap prestació, les 
dones en situació de vul-
nerabilitat i les persones 
trans. Amb els diners, el 
Servei Públic d’Ocupació 
(SOC) finançarà els con-

tractes de treball dels 
beneficiaris durant un 
any a jornada completa, 
així com la seva formació 
i acompanyament. Tot 
plegat forma part del pro-
grama Treball i Forma-
ció, que preveu que més 
de 2.600 persones entrin 
al mercat laboral.

En aquest cas, la 
contractació la faran 
els ajuntaments i els 
consells comarcals (o 
els seus organismes au-
tònoms o entitats amb 
competència en matè-
ria de polítiques actives 
d’ocupació). El termini 
de presentació de les sol-
licituds acaba el pròxim 
16 de febrer.

L’arxiprestat de l’Alt Camp 
inclou tres unitats pastorals

Empresa i Treball destina 
60 MEUR per a la  
contractació de persones 
amb dificultats a  
l’accés al món laboral 

 La portaveu 
del PSC al Parla-
ment va fer aques-
ta visita a Valls 
per donar suport a 
la candidatura de 
Rosa Maria Ibarra

gratuïtes coordinades amb 
el CAP i especialistes en-
torn dels temes a tractar, 
obertes a tothom i dirigi-
des específicament a la 
gent gran.

El projecte Radars 
duu a terme tallers de 
memòria, parcs de salut, 
xerrades, intercanvis, es-
deveniment especials i di-
namitza el pla municipal 
per la gent gran conjunta-
ment amb l’Ajuntament 
de Valls i amb el PLACI. 
El projecte també té una 
xarxa de voluntariat i 
tothom que hi estigui in-
teressat hi pot participar 
vers la solitud no volguda 
de les persones grans.

En aquesta xerrada el púbic assistent va poder aprendre 
sobre hàbits saludables. FOTO: SEBASTIÁN O. V.
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EQUIPAMENTS PLA TURÍSTICACTIVITATS

La pista de pàdel de la Riba. FOTO: EL VALLENC

El santuari de la Mare de Déu de Montserrat és un dels principals  

atractius turístics del municipi. FOTO: EL VALLENC

Des de l’abril del 

2022 els veïns de la Riba 

disposen d’una pista de 

pàdel. Les obres d’exe-

cució  van tenir un cost 

de 38.580 euros i van ser 

subvencionades en un 

95% amb ajuts del PU-

OSC de la Generalitat i 

del PAM de la Diputació. 

Les actuacions de millora 

que s’han dut a terme als 

equipaments esportius 

han inclòs, en una pri-

mera fase, la construcció 

d’uns vestidors comuns a 

la piscina, annexa a les 

pistes de pàdel, i també la 

creació d’una zona de re-

cepció, així com l’habili-

tació d’un bar restaurant 

amb terrassa.

L’Ajuntament de 

Montferri va apostar de-

cididament el 2022 per po-

tenciar la cadena de valor 

turístic al municipi, que 

inclou tres elements d’in-

terès cultural, el santuari, 

la torre de guaita i l’esglé-

sia de Sant Bartomeu. El 

consistori va demanar 

assistència al Patronat de 

Turisme de la Diputació 

per estructurar un Pla 

Director que ha desenvo-

lupat la Fundació del Parc 

Científic i Tecnològic de 

Turisme i Oci de Catalu-

nya (Eurecat) i que té el 

santuari de la Mare de 

Déu de Montserrat com 

a principal pol d’atracció 

turístic.

El juliol del 2022 

Alió va celebrar la pri-

mera edició de la Mos-

tra de Cultura Popular.

El cicle es va inau-

gurar amb el concert 

del cornamusaire va-

llenc Francesc Sans i 

el seu grup, format per 

Maria Fort (veu), Ma-

nel Martorell (guitarra, 

llaüt i guitarró), Josep 

Mateu (teclats i viola 

de roda) i Titus Prats 

(percussió). També hi 

va tenir lloc la repre-

sentació de l’obra Al 

Safareig, en el marc 

dels arranjats renta-

dors del poble.

Instal·lació d’una nova 
pista de pàdel a la Riba

Montferri aposta 
fermament pel turisme 
amb un nou pla turístic

Primera Mostra de  

Cultura Popular a Alió

Cicle de Concerts 
a l’Orgue d’Alió
Al municipi d’Alió 

es va celebrar durant 

diverses jornades de 

l’any passat el Cicle 

de Concerts a l’Orgue 

d’Alió, a càrrec de dife-

rents músics. L’escena-

ri dels concerts va ser 

l’església parroquial 

del poble.

Nou punt  
d’informació  
turística a la Riba
L’Ajuntament de la 

Riba va posar en funci-

onament un nou servei 

d’informació turística 

a l’edifici de l’antic 

molí de Basora. Està 

obert a mitja jornada 

els dijous, divendres, 

dissabtes i diumenges.

Montferri acull la 
I Fira gastronòmica 
Fermenta!
La primera edició 

de l’esdeveniment 

dedicat als productes 

fermentats, que van 

organitzar l’octubre 

passat l’Ajuntament 

i l’associació Santa 

Teca, va tenir molt 

bona acollida.

Imatge del públic d’un dels espectacles d’aquesta primera Mostra de 

Cultura Popular. FOTO: EL VALLENC

L’Ajuntament d’ALIÓ 
Els desitja un feliç any nou

L’AJUNTAMENT DE LA RIBA
Els desitja un Feliç Any 2023

L’AJUNTAMENT DE MONTFERRI
us desitja un feliç any 2023
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La Candelera t’obre les portes del
Campanar de Santa Maria
Cugat Comas 26 de gener de 2023 (15:51 CET)

La Candelera és la Mare de Déu que se celebra cada 2 de febrer. És coneguda per aquella dita
plena de saviesa ancestral que, segons el tempsque fa, preveu la resta d’hivern. Allò que si la
Candelera plora l’hivern és fora i si la Candelera riu, l’hivern és viu. També té anomenada per
ser la data de caducitat del cicle nadalenc que encara el pessebre. Els més reconsagrats o
seguidors de tradicions fan el naixement per la Puríssima i el deixen parat fins el 2 de febrer.

 La Candelera també té altres advocacions. És patrona de Valls i indica el temps dels calçots,
per exemple. O a Mataró és la solemnitat a la que està dedicada la Basílica de Santa Maria. Si
fins aquí tot el que s’ha explicat et sembla més aviat poc ‘enjoyable’, val a dir que és en aquest
darrer fet que això et pot interessar. Perquè per la Candelera a l’esglèsia més antiga i primordial
de la ciutat (que per cert acaba de perdre el seu rector) hi ha ocasió senyalada. La Candelera
t’obre les portes del Campanar i del Conjunt dels Dolors. Dues visites guiades que sempre
tenen requesta i que, si vols fer, faràs bé de córrer mentre en quedin places. Se solen exhaurir.

 Dins de programa, les visites guiades al Campanar i als Dolors tenen lloc dos cops l’any. Per la
Candelera i al setembre en les Jornades Europees de Patrimoni.

 Per tant, a aprofitar que s’acosta el 2 de febrer. La Parròquia de Santa Maria, el Museu Arxiu i
els Campaners organitzen quatre torns de visita al campanar i dues hores de Portes Obertes al
conjunt barroc dels Dolors, amb motiu de la festa de la Candelera, solemnitat de la dedicació de
la basílica, el dissabte dia 4 de febrer.

Les vistes més preuades de Mataró tenen places limitades

 

Visites guiades al campanar de Santa Maria

https://www.capgros.com/enjoy/que-fem/candelera-obre-portes-campanar-santa-maria_809256_102.html
https://www.capgros.com/cugat-comas_376_115.html
https://www.capgros.com/actualitat/mataro/mor-josep-mola-creador-pessebre-monumental-mataro_805312_102.html
https://www.capgros.com/gastronomia/productes-gastronomics/mes-15-milions-calcots-es-batra-record-vendes_805790_102.html
https://www.capgros.com/actualitat/mataro/museu-arxiu-santa-maria-repren-visites-conjunt-dolors_800627_102.html
https://www.capgros.com/enjoy/que-fem/vistes-mes-preuades-mataro-tenen-places-limitades_808129_102.html


Per conèixer el món interior del so centenari de les campanes, l’evolució del vcampanar al llarg
dels segles, la composició actual del cloquer, el projecte de rehabilitació que es vol dur a terme i
les belles panoràmiques de la ciutat des de l’alçada.

Punt de trobada: plaça de Santa Maria, a peu de campanar

Torns a les 10 h, 11 h, 12 h i 13 h
Inscripcions prèvies a l’Oficina Municipal de Turisme
La Riera, 123 –Edifici Cafè Nou
            Telèfon de reserves: 937 582 698
            E-mail per reserves: turisme@ajmataro.cat
*Si quedessin places lliures, la inscripció també es podrà fer a peu de campanar el mateix
dia

capella dolors mataro ́ baixa

Portes obertes al conjunt barroc dels Dolors

Per conèixer com el gran pintor barceloní Antoni Viladomat decorà, per encàrrec de la confraria
dels Dolors, la Capella i la Sala de Juntes i en pintà les teles entre els anys 1722 i 1737, tot
plegat el més important conjunt pictòric del barroc català que ha arribat fins als nostres dies en el
seu estat original. Accés també a la cripta.

Capella de la Mare de Déu dels Dolors
De 11 a 13 h
No cal inscripció prèvia
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Cáritas ayuda a 85.000 personas en
República Democrática del Congo y Sudán
del Sur
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

Cáritas Española está presente en República Democrática del Congo y Sudán del Sur con
programas de ayuda humanitaria que han acompañado a casi 85.000 personas en los dos
últimos años. Gracias a entidades diocesanas, administraciones regionales y la Agencia de
Cooperación Internacional, Cáritas Española ha invertido más de tres millones de euros.

Esos fondos han sido destinados sobre todo a la entrega de alimentos de emergencia, apoyo a
las familias desplazadas, y proyectos de promoción de la cohesión social y construcción de paz,
destacó la organización católica ante el primer viaje internacional de 2023 del Papa, que
precisamente visitará esos países en los próximos días.

Cáritas recordó que los conflictos y la violencia que sacuden a Sudán del Sur y República
Democrática del Congo han llevado a que buena parte de su población viva en una permanente
crisis humanitaria. El cambio climático y la inseguridad alimentaria han agravado la situación
provocando que el número de personas que se han visto obligadas a dejar sus hogares sea
cada vez mayor.

“Conflictos armados, luchas étnicas, pugna por el control de los recursos naturales, incidencia
de epidemias (sarampión, cólera, sida, ébola, covid) y de catástrofes naturales (inundaciones,
sequías, lluvias torrenciales, etc.) someten a las comunidades de estos países a una constante
amenaza de violación de sus derechos”, explicó Fátima Zidan, del equipo de Cooperación
Internacional de Cáritas Española.

En el caso concreto de Sudán del Sur, Cáritas Española lleva apoyando a Cáritas del país
desde su creación en 2011. Con una inversión de 1.026.000 euros, ha financiado en los dos
últimos años distintas iniciativas para sostener a los refugiados recientemente retornados con
insumos agrícolas, y sistemas de agua y saneamiento.

Según Cáritas, la República Democrática del Congo sigue viviendo una de las crisis
humanitarias más complejas del mundo. Los conflictos armados y las graves violaciones de los
derechos humanos, incluida la violencia sexual y las graves violaciones contra los niños, siguen
empujando a millones de personas a buscar seguridad lejos de su hogar. En 2022, ha habido
casi seis millones de personas desplazadas en el interior del país, la cifra más alta del
continente africano.
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mediante cualquier vía o soporte.
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La muralla medieval del convent de Sant
Domènec de Castelló d'Empúries,
digitalitzada en 3D - Diari de Girona
La intervenció arqueològica es va fer entre els mesos de novembre i desembre i tenia com a
principal objectiu conèixer quina era l'estructura del passeig arqueològic d'aquest tram conservat
de la muralla, arran del talús, que originalment estava destinat a fossat, la seva cota de
circulació i la forma originals, amb la intenció també de condicionar l'espai per fer-lo visitable.

Tot i que l'excavació s’ha reduït a l’espai de quatre cales arqueològiques i a un rebaix, ha
aportat suficients elements per assolir els objectius plantejats. Els primers estrats detectats
corresponen a l’arranjament de l’espai fet l’any 2012, quan es va restaurar la muralla. Fins
aleshores, l'espai es trobava ple de brossa vegetal i amb la superfície irregular, amb restes de
runa tirada o caiguda de la pròpia muralla. A les diferents seqüències estratigràfiques la barreja
de materials localitzats és important, ja que al costat de ceràmiques pròpies del segle XVIII hi ha
elements que porten a inici del segle XX.

A més, es constata l’existència d'una capa inferior de carbons i cendres, que seria propera al
de construcció de la muralla, i una altra de runa datada a partir del segle XV, que podria estar
relacionada amb els nivells d’amortització que es varen trobar a l’excavació arqueològica a
l’interior de la torre els anys 1992-1993. Aquests s’han relacionat amb l’ordenació i els canvis
urbanístics soferts en tot l’espai immediat a la muralla, a conseqüència de la construcció del
palau del comte d'Empúries Enric II a principis del segle XVI.

Pel que fa a la muralla, s’ha vist com el talús d’aquesta es fonamentava directament sobre el
terreny natural d’argiles sense cap mena de banqueta, i adaptat al pendent. També s’ha
constatat, almenys en un punt, que la construcció del fonament sobre aquest pendent s’hauria fet
amb graons. A l’extrem del tram nord del talús s’ha trobat un forat de desguàs, per donar sortida
a les aigües que es podien acumular intramurs. L'excavació ha deixat a la vista una major
alçada del talús i un graonat en la seva fonamentació, més fonda a la meitat sud de la cala que
al nord.

El convent de Sant Domènec i Palau dels Comtes d'Empúries, és un element i un espai
patrimonials que han estat objecte de diferents intervencions arqueològiques i de rehabilitació i
condicionament arquitectònic al llarg dels anys (1993, 1999, 2007, 2012 i 2020), i hi ha prevista
també una remodelació completa de l’antiga església del convent, l’actual Sala Municipal.

L'excavació arqueològica ha estat dirigida per l’arqueòloga Anna Maria Puig i l’Ajuntament de
Castelló d'Empúries ha rebut una subvenció econòmica de l’OSIC del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya de 6.598 euros. En aquest espai patrimonial es fan al llarg de
l'any diverses visites guiades amb motiu de jornades de patrimoni, organitzades pel Museu
d'Història Medieval de la Cúria-Presó, del segle XIV.
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Comencen les obres dels revestiments de la
Capella del Castell dels Icart de
Torredembarra
Aquests dies s’han iniciat les obres de sanejament i consolidació dels revestiments de la
Capella del Castell dels Icart de Torredembarra. Es tracta d’una intervenció per a la
conservació dels elements recuperables, per tal d’evitar que es malmetin els diferents
elements que es conserven originalment i que la seva degradació no avanci, fins al moment que
es decideixi la seva restauració i reintegració integral, tal com ha explicat la regidora de Cultura i
Patrimoni, Núria Batet.

La intervenció es desenvolupa en dues parts diferenciades:

1. Buidat del reompliment de terres a la sala annexa a la Capella.

2 . Diferents intervencions en el recinte de la Capella per al sanejat, eliminació i consolidació
dels morters i revestiments, i ventilació creuada de la sala.

L’empresa adjudicatària dels treballs és CATARQUEÒLEGS SL per un import total de 48.380
€. Per al seu finançament, l’Ajuntament de Torredembarra compta amb una subvenció per a les
obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya per un import de 19.928,99 €.
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E
n la tradició catala-
na, la setmana dels 
barbuts és la que in-
clou el dia 15 de gener, 

Sant Pau l’Ermità i Sant Maur 
Abat, i el 17, Sant Antoni dels 
rucs o dels porquets, represen-
tats en la iconografia lluint 
espesses barbes blanques, que 
s’associen amb la neu i el fred. 
Sant Sebastià cau dins de la set-
mana, però sembla ser que no 
duia barba.

Espanya, a la qual estic 
lligat, tenim Cándido Conde 
Pumpidó com a nou president 
del Tribunal Constitucional; 
diuen que molt progressista, 
dels fundadors de Jutges per 
la democràcia, però el primer 
que ha dit és que no cap a la 
Constitució un referèndum 
d’autodeterminació.

L’últim president, l’ultra-
conservador García-Trevijano, 
abans de marxar va deixar el 
següent “epitafi”: “A Espanya 
nomes hi ha una sobirania na-
cional, la del poble espanyol.” 
No en tenen prou amb ser un 
estat, també volen ser una na-
ció. Per això, els que creiem en 
el dret a decidir tenim clar que 
si els catalans no ens renaciona-
litzem, ens desnacionalitzaran!

Aquest tema és el conte 
de mai acabar... I com nos me 

n’aniré quan toqui, procuro 
deixar escrits els meus pensa-
ments, no sigui que al cap de 
cent anys es pensin que era de 
Vox.

I per avui prou de política. 
Curt i ras, i abans de passar 
pel Sant Sebastià de Lilla, me 
n’aniré a la televisió de les Illes 
Balears, que per a mi i ara és 
tan nostra com la meva TV3 .

A les Balears, per Sant An-
toni, tot són festes majors, que 
venen dels temps en què se ce-
lebrava el solstici d’hivern. La 
televisió balear fa un cobriment 
massiu de les celebracions “an-
tonianes”. Sempre en català, i 
amb els matisos fonètics i ac-
centuacions propis depenent 
si et trobes a Mallorca, Menor-
ca, Eivissa o Formentera. El 
seguiment és una exquisidesa 
si t’agraden i enamoren les va-
riants dialèctiques dels Països 
Catalans. 

Doncs els directes per la 
tele balear van començar per 
les vespres del dia abans i van 
seguir tot el dia principal. 

He vist gernacions per tot 
arreu; dimonis barallant-se 
amb sant Antoni —diuen que de 
dimonis n’hi ha molts, però de 
sant Antoni nomes n’hi ha un.

A Alaró el dimoni encén Na 
Marranxeta, a Capdepera els 
dimonis fan veure que es bara-
llen i, tot saltant i cantant dels 
foguerons, i donat el fort vent, 
han sigut quasi simbòliques les 
enceses. A Muro hem vist “les 
beneïdes” de animals. Munten 
una espècie de processó i pas-

sen ramats de bestiar, rucs, 
cavalls i mules, gossos amb 
els seus portants i tot tipus de 
bèsties de companyia, que són 
regalimades per l’aigua beneita 
del missaire.

Per no cansar, escolliré les 
Completes de Sa Pobla i el Pi 
de Pollença.

Les Completes se celebren 
el vespre abans del sant. Amb 
la pandèmia diuen que han es-
tat mil dies sense Completes. 
Abans les Completes eren a 
l’estil de les que es resen a di-
ari al monestir de Poblet, per 
posar-ne un exemple proper a 
la nostra Conca.

A les Illes fa anys que entre 
la joventut i l’antiga tradició te-
nen un pols festiu, i l’església o 
s’hi adapta o hi té les de perdre.

Vist a Sa Pobla en directe, 
encara que a Artà i altres llocs 
es veu que va del mateix. El 
poble agafa la iniciativa i co-
mença amb ajuda de la música, 
balladors, simbombes i altres 
instruments, a fer gatzara dins 
l’església. Els papers on hi ha 
les Completes en llatí i català 
els branden a la mà agitant-los 
i saltant i cantant molt sorollo-
sament dins l’església, enguany 
presidint el bisbe de Mallorca, 
que amb el seu bàcul observa 
la multitud i eixa, per no fer en-
fadar els eclesiàstics, repeteix: 
“Sant Antoni, guarda’ns de tot 
perill”, i “Visca sant Antoni!”, 
acaba dient el clamater, que 
cada any és nomenat oficial-
ment per pronunciar el clam. 
Se celebren des de l’any 1315.

El 1920 fou abolit el desori 
dins l’església, recordem que va 
ser a la dictadura de Primo de 
Rivera... Però des del 2002 cap 
aquí, han tornat les Completes 
tumultuàries, i s’hi dona un 
barreig entre el caràcter reli-
giós i el profà, per la idea de la 
festa, que és comuna en molts 
pobles mediterranis que cele-
bren el solstici d’hivern.

Pel que fa al Pi de Pollença, 
després de Reis el van a tallar 
a Formentor. És el pi de For-
mentor, però no el de Costa i 
Llobera (“Mon cor estima un 
arbre, més vell que l’olivera, 
més poderós que el roure, més 
verd que un taronger”...).

Al matí van a la muntanya 
una gentada i el baixen net de 
branques i polit portant-lo en-
tre tots. Enguany, degut al fort 
vent, amb ratxes superiors als 
100 km/h, l’han baixat amb un 
camió.

Per l’horabaixa el porten a 
la plaça Vella de Pollença i una 
gernació s’hi abraona a sobre 
omplint-lo de noms i grafits, i li 
passen sabó i saïm, sagí, llard, 
perquè el tronc rellisqui. Al 
fosc, i relligat amb tècnica pre-
cisa i ajudat de cordes i corri-
oles, s’alça el pi fins que queda 
dret.

A las nou de la nit el jovent 
comença a intentar coronar-lo. 
A mitjanit, tres hores després, 
ningú havia aconseguit arribar 

Jordi 
Salvà
Advocat  
i jubilat

La setmana dels Barbuts dalt de tot i alliberar el confe-
ti que penja d’una bossa... De 
nou a deu de la nit i en direc-
te, hem vist com plovia i queia 
calabruix, o sigui precipitació 
de grans blancs i opacs, consti-
tuïts per una barreja d’aigua i 
neu que es trenquen en caure 
a terra.

Enguany, a l’aigua de la plu-
ja s’hi ha d’afegir l’ensabonada 
i el saïm o llard, i fins a les dotze 
de la nit ningú havia aconseguit 
el cim, i això que es va intentar 
per desenes d’al·lots i un parell 
d’al·lotes.

 A la foto adjunta s’hi veu 
part de les estratègies, i qui es 
veu amb més força és ajudat a 
passar al davant entre els com-
petidors. S’ha de ser molt fort 
i preparat, i sembla ser que hi 
ha qui s’entrena de amagat. A 
la mitjanit, i tres hores després 
d’iniciar els intents, la tele ba-
lear s’ha retirat. 

A l’endemà, he vist per les 
xarxes socials que un tal Sergi 
Gómez va coronar a dos quarts 
d’una de la nit el pi, que estava 
perillosament inclinat i ensa-
bonat. Per a ell serà l’honor de 
la pujada al Pi de Pollença 2023.

Lilla, Sant Sebastià. El di-
nar de paella per a més de cent 
comensals, feta amb llenya a 
la plaça i cruspida al Centre 
Agrícola.

Anna Cubero ha sigut elegi-
da pubilla 2023, i Paula Cabello, 
nomenada dama d’honor i que 
esdevindrà la pubilla de l’any 
vinent. Pubilles, enhorabona. 
Vagi la nostra felicitació i desig 
de bon regnat.

 I les dues nits del cap de set-
mana, la temperatura s’ha en-
dinsat per sota dels zero graus.

E
l túnel de Lilla, de la 
mateixa manera que 
l’obra de la Sagrada 
Família, sembla que 

no s’acabarà mai. Com pot ser 
que trigui tant a finalitzar-se?

L’única cosa bona que tro-
bo en tot això és l’obra en si, és 
a dir, que durant anys moltes 
persones han tingut feina.

Val a dir que l’obra del tú-
nel és un gran tema, perquè 
porta l’avantatge que alleuge-
rirà el trànsit, tant de cotxes 
com de camions. Per tant, serà 
un esdeveniment que trigarà 
a venir però  haurà valgut la 

Anton  
Montseny
Col·laborador

El túnel de Lilla
pena esperar per la seva fina-
lització.

En aquest aspecte, vull feli-
citar l’alcalde de Montblanc i 
l’alcaldessa de Valls, que jun-
tament amb altres vam pro-
moure que es tirés endavant 
aquesta gran obra, digna de 
persones que estimen la nos-
tra terra, i que són, per tant, 
els que continuen on els altres 
s’han aturat.

Ànims, doncs! Així és com 
es fa gran Catalunya, de la ma-
teixa manera que el conjunt 
d’Espanya, perquè la majoria 
de la mercaderia del port de 
Tarragona que va a l’interior 
del país passa o passarà pel 
túnel. Amb l’estalvi de com-
bustible que això suposarà,  i 
de temps, així com molt menys 
perill d’accidents, ja que dar-
rerament s’han produït diver-

sos accidents amb camions de 
gran tonatge.

Tal com dic el temps és or, 
i poder conduir amb tranquil-
litat és qualitat de vida. 

Ja els romans van fer una 
carretera que passava per Pre-
nafeta, uns tres-cents metres 
aproximadament menys alta 
que la carretera actual. Quant 
a l’època de la República ja es 
va fer un estudi de viabilitat, 
i s’hauria construït, però la 
miserable guerra va deixar 
enrere molts projectes, aquest 
i molts més.

A hores d’ara es pot veure, 
tot i que la vegetació ho fa difí-
cil. La proposta que es feia lla-
vors no obligava a pujar tant 
com l’actual pujada del coll 
de Lilla, i tenia moltes menys 
corbes. Es podria dir que als 
romans els devem molt.

De totes maneres, espero 
que un dia, no gaire més llu-
nyà, puguem passar pel túnel 
de Lilla. Que així sigui .

Com plora la boira

C
om plora la boira, 
com s’aferra al cos-
ter, al roquer, als 
pins i s’enganxa a la 

terra eixuta, l’abraça, s’ajup 
damunt les solanes boscanes 
tapant les vistes, juga amb el 
vent dins les obagues fent re-
molins i humitejant els arbres 
i matolls, les plantes eixerides 
xuclen humitat per quedar ver-
des, les flaires omplen de sen-
sacions de l’herba tallada, el 
fonoll xafat i el pi verd. Aquesta 
boira que amaga de la vista la 
vida, el contorn i els perfils. És 
broma; és una impressió perdu-
da de la vista, que forma una 

Josep M.
Gatell Batalla
Col·laborador

llum escampada dins el bosc, 
una llum sense forma, dispersa, 
encotonada, de color intangible, 
boira pixanera que tot ho mu-
lla i amara, boira d’imaginàries 
figures de fantasmes, d’irreals 
visions, de mons subtils que 
marxen i es transformen, boi-
ra que amaga realitats, que en-
canta cims sota el mar bromós. 
Mirant-la des de dalt veus com 
acarona els camps, suaument, 
deixant llàgrimes de felicitat 
quan surt el sol.
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