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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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Nomenament sorpresa del Papa a la cúria
vaticana en el nou responsable de l'elecció
dels bisbes | Catalunya Religió
Vatican News La Santa Seu ha fet públic aquest dilluns el nomenament del papa Francesc d'un
nou prefecte del Dicasteri dels bisbes, que s'encarrega de l'elecció dels bisbes de tot el món.
Serà el bisbe de Chiclayo (Perú), Robert Francis Prevost, i el seu nomenament ha estat una
sorpresa per la seva trajectòria totalment allunyada de la cúria vaticana i per ser un religiós de
l'orde de Sant Agustí que, fins ara, no era arquebisbe.   

Després de la renúncia presentada pel cardenal Marc Ouellet per límit d'edat, el Papa ha
designat com a successor el bisbe de Chiclayo. Prevost assumirà els dos càrrecs que
representava Ouellet: prefecte del Dicasteri dels bisbes i president de la Pontifícia Comissió per
a Amèrica Llatina. Amb aquests dos nomenaments, el Papa també ha conferit al mateix temps el
títol d'arquebisbe - bisbe emèrit de Chiclayo a Prevost. Prendrà possessió del càrrec el 12 d'abril
de 2023. 

El nomenament del nou prefecte del Dicasteri dels bisbes és una sorpresa per la seva trajectòria
allunyada de la cúria vaticana

Robert Francis Prevost, de 67 anys, va néixer a Chicago el 14 de setembre de 1955, va entrar al
noviciat de l'Orde de Sant Agustí el 1977, a la província de Nuestra Senyora del Bon Consell, a
San Luis. Va emetre els seus vots solemnes el 29 d'agost de 1981. Va estudiar a la Catholic
Theological Union-Chicago, on es va llicenciar en Teologia.

Als 27 anys, va ser enviat per l'Orde a Roma per estudiar Dret Canònic a la Universitat Pontifícia
de Sant Tomàs d'Aquino (l'Angelicum). Va ser ordenat sacerdot el 19 de juny de 1982. Va
obtenir la seva llicenciatura el 1984, després va ser enviat a treballar en la missió de
Chulucanas, Piura-Perú (1985-1986).

El 1987 va obtenir el doctorat amb la tesi: 'El paper del prior local de l'Orde de Sant Agustí'.
Aquest mateix any va ser elegit director de Vocacions i director de Missions de la Província
Agustiniana 'Mare del Bon Consell' d'Olympia Fields, Illinois (EUA). El 1988 va ser enviat a la
missió de Trujillo com a director del projecte de formació comuna per als aspirants agustins dels
vicariats de Chulucanas, Iquitos i Apurímac. Allí va ser prior de comunitat (1988-1992), director
de formació (1988-1998) i professor de professos (1992-1998). A l'Arxidiòcesi de Trujillo va ser
vicari judicial (1989-1998), professor de Dret Canònic, Patrística i Moral al Seminari Major 'San
Carlos i San Marcelo'.

El 1999 va ser triat prior provincial de la seva província 'Mare del Bon Consell', a Chicago. Al
cap de dos anys i mig, el Capítol General Ordinari el va triar prior general, ministeri que l'Orde li
va tornar a confiar en el Capítol General Ordinari del 2007. L'octubre del 2013 va tornar a la seva
província per ser mestre de professos i vicari provincial; càrrecs que va exercir fins que el papa
Francesc el va nomenar administrador apostòlic de la diòcesi de Chiclayo, al Perú, el 3 de
novembre de 2014, elevant-lo a la dignitat episcopal de bisbe titular de la diòcesi de Sufar. El 7
de novembre va prendre possessió canònica de la diòcesi en presència del nunci apostòlic
James Patrick Green; va ser ordenat bisbe el 12 de desembre, festa de Guadalupe, a la

https://www.catalunyareligio.cat/ca/nomenament-sorpresa-papa-curia-vaticana-en-nou
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2023-01/nuevo-prefecto-dicasterio-obispos-presidente-cal.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/01/30/0086/00207.html


catedral de la seva diòcesi. És bisbe de Chiclayo des del 26 de setembre de 2015. El papa
Francesc el va nomenar membre de la Congregació per al Clergat el 2019 i membre de la
Congregació per als Bisbes el 2020.
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El papa regresa a África para visitar RD.
Congo y Sudán del Sur
A bordo del avión papal, 31 ene (EFE).- El papa Francisco emprendió hoy su 40 viaje
internacional en el que hasta el 5 de febrero visitará la República Democrática del Congo (RDC)
y Sudán del Sur, donde quiere llevar un mensaje de paz a dos países destrozados por las
guerras y donde abordará también el cambio climático y la explotación del continente africano.

El avión en el que vuela el papa, la delegación vaticana y un grupo de 70 periodistas partió del
aeropuerto romano de Fiumicino a las 8.30 horas (7.30 GMT) y está previsto que aterrice a las
15.00 horas (14.00 GMT) en el aeropuerto Ndjili de Kinsasa, desde donde se trasladará en
papamóvil hasta el Palacio de la Nación para reunirse con el presidente del país, Félix
Tshisekedi, y pronunciará su primer discurso.

La visita de Francisco, de 86 años, tenía que haberse realizado en julio del año pasado, pero el
dolor en la rodilla hizo que se aplazase y desde entonces la situación se ha complicado, sobre
todo en la RDC.

En estos meses se ha producido un recrudecimiento de la violencia en el este del país, en la
frontera con Ruanda y donde están las minas de coltán, imprescindible para fabricar teléfonos
móviles, armas modernas y elementos de comunicaciones, y donde se cuentan más de 100
grupos armados, como el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), por ello la etapa de Goma,
prevista en el programa inicial, ha sido suspendida.

En este país donde la mitad de la población, cerca 45 millones de personas, es católica y la
Iglesia tiene una enorme influencia, Francisco celebrará una misa en la zona del aeropuerto de
Ndolo, en Kinsasa, en la que se esperan cerca de un millón de personas.

También celebrará una reunión con los jóvenes y catequistas en el Estadio de los Mártires.

Mientras que el viernes se trasladará a Sudan del Sur, donde permanecerá hasta el domingo 5
de febrero, y en una visita en la que estará acompañado por el líder de los anglicanos, el
arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia
Presbiteriana de Escocia, Iain Greenshields.

El papa regresa así a África, después de haber visitado República Centroafricana, Kenia,
Uganda, Mozambique, Madagascar, Mauricio, Egipto y Marruecos.

Antes de acudir al aeropuerto, Francisco se reunió con una docena de migrantes y refugiados de
ambos países acogidos y apoyados, junto con sus familias, por el Centro Astalli. Con ellos
estaba el Prefecto del Dicasterio para la Caridad, el cardenal Konrad Krajewski. EFE

ccg/mr/ig

(foto) (vídeo)

https://www.lavanguardia.com/vida/20230131/8721339/papa-regresa-africa-visitar-rd-congo-sudan-sur.html
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Nou cop de timó de Francesc. El 
Papa va acceptar ahir la renún-
cia per límit d’edat de Marc 
Ouellet, cardenal canadenc que 
ocupava el lloc de cap del Di-
casteri (ministeri) per als Bis-
bes i president de la Pontifícia 
Comissió per a l’Amèrica Llati-
na. Ouellet, que en els mesos 
passats es va veure embolicat 
en un escàndol després que 
l’incloguessin en una llista de 
prelats suposadament vincu-
lats a casos d’abusos al seu pa-
ís d’origen, ha sigut reemplaçat 
en els dos càrrecs per Robert 
Francis Prevost Martínez, un 
sacerdot nord-americà d’ori-
gen espanyol.  

La substitució d’Ouellet, de 
78 anys, era esperada. No no-
més perquè el prelat havia su-
perat els 75 anys, l’edat en la 
qual solen jubilar-se els jerar-
ques vaticans. També perquè 
ocupava el seu càrrec en el Di-
casteri per als Bisbes des de fa 
12 anys. Cosa que es va sumar a 
la denúncia en contra seu 
d’una dona del Quebec a l’estiu 
passat. Una acusació que ell ha 
negat i per la qual ha presentat 
una denúncia per difamació el 
mes de desembre passat. 

Figura desconeguda 

Però el que es desconeixia per 
complet, i no van intuir els va-
ticanistes, era la designació de 
Prevost Martínez, un capellà de 
67 anys de mare espanyola que 
pertany a l’Orde de Sant Agus-
tí. De fet, el seu nom és pràcti-
cament desconegut en el petit 
estat catòlic, més encara que va 
passar 20 anys treballant al Pe-
rú, vuit dels quals a Chiclayo, 
una localitat de 600.000 habi-
tants. Segons el butlletí de la 
Santa Seu, Prevost Martínez, 
que ara passarà a ser arquebis-
be i bisbe emèrit de Chiclayo, 
assumirà la seva nova tasca el 
12 d’abril. Aquell dia, el prelat 
s’incorporarà a l’important di-
casteri vaticà, que és el que 
s’encarrega de la delicada tas-
ca de nomenar els nous bisbes 
que designa el Papa al món. 
Això indica que Francesc té una 
alta confiança en ell. n

El Papa  
aposta per un 
nord-americà 
per dirigir  
els bisbes

VATICÀ

IRENE SAVIO 
Roma

L’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS) va anunciar ahir que la 
covid-19 es manté com una 

emergència sanitària d’abast in-
ternacional perquè continua sent 
«una malaltia infecciosa perillo-
sa» que pot causar danys conside-
rables en la salut de les persones i 
en els sistemes de sanitat dels 
països. En una declaració adopta-

da pel director general de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
per recomanació del Comitè d’E-
mergència de la seva organització, 
també es reconeix que la pan-
dèmia ha entrat en una fase de 
«transició», i això pot donar pas al 
fet que el nivell d’alarma arribi a la 
seva fi en els pròxims mesos. 

Els experts del Comitè d’E -
mergència han assenyalat en la 
seva recomanació a Tedros que 
ara cal reflexionar sobre com 
passar d’una fase d’emergència 
a una fase de normalitat –en la 
qual es convisqui amb el virus– 
de manera segura. Malgrat que 
ofi cialment la covid-19 no ha 
perdut el seu estatus d’amenaça 
greu en la salut púbica interna -
cional des del 31 de gener del 
2020 (data de la declaració per 
part de l’OMS), el món ha deixat 

enrere la major part de les mesu-
res restrictives associades al 
control de la pandèmia. 

Accions a llarg termini 

L’últim cas ha sigut el de la Xina, 
que al desembre va aixecar mesu-
res que va aplicar estrictament 
durant tres anys, en particular 
confinaments i tancament pràc-
ticament total de fronteres. Des-
prés d’un violent repunt de morts 
i hospitalitzacions, la pandèmia 
també sembla remetre de forma 
sostinguda en aquest país. 

De tota manera, l’OMS afirma 
que per aixecar la declaració d’e -
mergència es necessiten «accions 
de salut pública de llarg termini», 
sota l’entesa que és poc imagina-
ble que el virus pugui ser eliminat 
dels «reservoris» humà i d’ani-
mals que ha trobat. n

L’OMS no abaixa la guàrdia 
i manté el nivell màxim 
d’alerta per la covid-19

L’organisme reconeix que la pandèmia ha entrat  
en fase de «transició» però creu que continua  
sent «una malaltia infecciosa perillosa» 

SALUT

EL PERIÓDICO 
Ginebra

L’exjugador del FC Barcelona Da-
ni Alves, acusat de la presumpta 
agressió sexual d’una noia a la dis-
coteca Sutton, va presentar ahir un 
extens recurs, de 24 folis, contra el 
seu ingrés a la presó, segons ha 
pogut saber EL PERIÓDICO. L’es-
crit del seu advocat, Cristóbal 
Martell, va acompanyat de més 
d’un centenar de folis de docu-
mentació. El dia de la seva declara-
ció, el 23 de gener, l’esportista 
brasiler ja va presentar al jutjat 
l’escriptura d’una vivenda a Es-
plugues de Llobregat, on viu la se-
va dona, amb la intenció d’avalar 
el seu arrelament a Espanya i de no 
eludir l’acció de la justícia. Malgrat 
això, la jutge que instrueix el cas va 
considerar que existia risc de fuga 
i que el seu patrimoni li permetia 
viure a qualsevol lloc del món. 

El recurs és d’apel·lació. És a 
dir, no l’ha de resoldre la jutge 
d’instrucció, sinó un tribunal de 
l’Audiència de Barcelona. Ara la 
togada haurà de notificar l’escrit a 
la  fiscalia i a l’acusació particular. 
Aquesta última, que representa la 
víctima, té cinc dies hàbils per 
presentar les seves al·legacions. 
Complert aquest tràmit, la magis-

trada remetrà un testimoni de les 
actuacions (una còpia) a l’Au-
diència de Barcelona perquè re-
solgui el recurs i, per tant, deci-
deixi si excarcera o no Alves. Al ser 
un procés judicial amb pres, la re-
solució no trigarà, però no serà 
aquesta setmana.  L’Audiència de 
Barcelona podria imposar a Alves 
una fiança, així com una sèrie de 

mesures per evitar la seva fugida, 
com seria la retirada dels seus 
passaports (té la nacionalitat es-
panyola i brasilera), la comparei-
xença al jugat en dates concretes i, 
fins i tot, la instal·lació d’una pol-
sera telemàtica per controlar-lo, 
encara que aquest tipus de dispo-
sitius no és habitual que s’utilitzin 
per a imputats que estiguin en lli-

bertat provisional, com seria el 
cas. En el recurs, la defensa mini-
mitza al màxim l’existència d’a -
quest risc de fuga que va estimar la 
jutge i destaca el seu arrelament a 
Barcelona, tant personal com per 
negocis. Una dada important és 
que el jugador ha sigut acomiadat 
del Pumas, l’equip mexicà en el 
qual militava. Per tant, ja no té la 
necessitat de viatjar a aquell país.  

Sexe consentit 

Malgrat que Alves ha donat diver-
ses versions sobre el que va passar 
al lavabo del reservat de la discote-
ca Sutton, al carrer Tuset de Bar-
celona, el jugador diu ara que va 
tenir sexe consentit amb la noia i 
nega que la forcés i la violés, com la 
víctima denuncia. Les empremtes 
dactilars trobades al lavabo ratifi-
quen, per ara, la posició descrita 
per la dona. A més, al seu cos s’hi 
va trobar semen, que ara haurà de 
ser acarat per si correspon a 
l’ADN del jugador. El mateix dia 
de la seva declaració, l’esportista 
ja en va oferir voluntàriament una 
mostra.  Els vídeos de les càmeres 
de seguretat de la discoteca són 
una altra de les proves que s’han 
incorporat a la causa, així com la 
gravació que va efectuar per acci-
dent un mosso de l’estat de la víc-
tima minuts després de la pre-
sumpta agressió sexual. n

Dani Alves recorre la seva ordre 
de presó i demana l’excarceració

L’escrit del futbolista, empresonat per la presumpta violació d’una noia en una discoteca, 
ocupa 26 folis i està acompanyat de documentació que demostra el seu arrelament a Espanya. 

INVESTIGACIÓ JUDICIAL

J. G. ALBALAT 
GUILLEM SÁNCHEZ 
Barcelona

Dani Alves, en la prèvia d’un partit dels Pumas de Mèxic. 

Henry Romero / Reuters
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Presó incondicional per a l'acusat de l'atac
mortal a dues esglésies d'Algesires
El jutge ha decretat presó incondicional per al detingut pels atacs a dues esglésies a
Algesires, dimecres passat. L'home ha declarat aquest dilluns davant el jutge de l'Audiència
Nacional, Joaquín Gadea.

Està detingut com a presumpte responsable de la mort del sagristà d'una de les esglésies i de
provocar ferides a quatre persones. El crim està considerat un "atac jihadista", segons diu
textualment el magistrat. Li atribueix els delictes d'assassinat i lesions amb finalitats
terroristes. 

Després d'haver pres declaració al detingut, Gadea afirma que els indicis recopilats contra
l'acusat, de 25 anys, podrien comportar-li una pena de presó permanent revisable.
 

No constava que fos perillós

Segons el Ministeri de l'Interior, tot i tenir una ordre d'expulsió per estar en una situació
administrativa irregular, l'home no constava com a perillós en els arxius policials i es creu que
hauria actuat sol.

El jutge subratlla també que es desconeixia l'extremisme religiós de l'acusat i que no havia
estat implicat en cap aldarull ni cap incident en el qual hagués intervingut la policia. 

La comunitat musulmana ha condemnat un atac que podria ser el primer de tipus jihadista en
una església espanyola, si aquest extrem es confirma. L'associació 11M Afectats del Terrorisme
ha decidit personar-se com a acusació particular.

A la interlocutòria Gadea considera que l'atac anava dirigit "a sacerdots de l'Església catòlica i
també contra musulmans que no segueixen els preceptes de l'Alcorà", segons les creences de
l'investigat.

Cronologia de l'atac

El detingut, segons el relat que en fa el jutge, va entrar dimecres a la tarda a l'església de Sant
Isidre amb intencions "desconegudes". Un cop allà, va discutir amb els presents i els va dir de
manera vehement que l'única religió que s'ha de seguir és la fe islàmica. 

Va marxar proclamant missatges en àrab que no s'han pogut aclarir. Més tard, va tornar i es van
sentir crits a fora de l'església. Un cop acabada la missa, el sacerdot va voler comprovar què
passava.

Llavors, l'home el va agredir amb un matxet de grans dimensions i el va ferir greument.
També va intentar atacar un dels feligresos. Ara el sacerdot ja està fora de perill.

https://www.ccma.cat/324/preso-incondicional-per-a-lacusat-de-latac-mortal-a-dues-esglesies-dalgesires/noticia/3209624/
https://www.ccma.cat/324/un-mort-i-diversos-ferits-en-atacs-prop-desglesies-a-algesires/noticia/3208759/
https://www.ccma.cat/324/el-detingut-per-latac-a-algesires-tenia-obert-un-proces-dexpulsio-per-situacio-irregular/noticia/3208812/


L'atacant va fugir i es va dirigir al centre de culte Virgen de la Palma. S'hi va trobar el sagristà, a
qui va assassinar quan intentava fugir per la porta del darrere, ja al carrer.

Llavors, l'acusat es va dirigir de manera "molt tranquil·la", afirma el jutge, a l'ermita Europa de la
mateixa plaça, on va ser detingut pels policies locals i no hi va oposar resistència. Va cridar
"Al·là és gran" en diverses ocasions.
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Maristas, primer centro referente en
derechos de la infancia | Las noticias de
Navarra Televisión
Este es el primer centro reconocido en Navarra, pero son ya 185 los centros reconocidos como
referentes en educación en derechos de infancia y ciudadanía global en España, según ha
informado UNICEF en un comunicado.

En la edición de 2022, la cuarta, UNICEF España ha concedido este reconocimiento a 149
centros educativos públicos, privados y concertados –de los que 95 lo obtienen por primera vez-
que se unen a los 36 que ya contaban con este certificado.

Esto significa que casi 100.000 estudiantes de los ciclos de educación infantil, primaria y
secundaria acuden diariamente a centros educativos donde se conocen, promueven y defienden
los derechos de la infancia, y que han convertido la Convención sobre los Derechos del Niño en
la base de su proyecto educativo.

"Estamos muy orgullosos porque cada año más centros educativos se comprometen con la
educación en derechos de infancia, involucrando a toda la comunidad educativa en una
transformación real que busca mejorar la vida de los niños y niñas", asegura Ignacio Guadix,
responsable de Educación de UNICEF España.

En acto ha congregado en el patio a 1.800 personas entre alumnado, profesorado y
representantes de la APYMA y el presidente de UNICEF Comité Navarra, Mikel Aguirre, ha
aprovechado para manifestar su felicitación a toda la comunidad educativa: "Estamos muy
contentos de contar con un centro educativo en Navarra que se haya animado a trabajar junto a
UNICEF para situar a cada infancia y a sus derechos en un lugar destacado de la vida escolar".

"Esperamos que otros muchos centros escolares de nuestra comunidad que nos consta que
están haciendo un enorme trabajo por la inclusión, la equidad, la solidaridad y la calidad se
animen a participar en la iniciativa de centros referentes en Educación en Derechos de la
Infancia", ha añadido.

El programa establece tres niveles de reconocimientos (inicial, avanzado y excelente) para los
centros referentes en educación en derechos de infancia y ciudadanía global, en función del
grado de incorporación de la Convención que logren acreditar.

Cada centro educativo está acompañado durante todo el proceso por un asesor o asesora de
Educación en Derechos de Infancia de UNICEF, que brinda información y herramientas a los
centros educativos en función de sus necesidades.

UNICEF España, a través de la convocatoria anual de centros referentes en educación en
derechos de infancia y ciudadanía global, reconoce a los centros educativos que trabajan la
educación desde una óptica de derechos infancia. Se trata de un reconocimiento válido por dos
cursos escolares.

En colaboración las diferentes Consejerías de Educación, UNICEF España impulsa el programa

https://www.navarratelevision.es/noticia/Z25B2DBF3-F082-263E-10F1FF92685FB7C6/202301


de Educación en Derechos de Infancia con la finalidad de reconocer el esfuerzo de los centros
educativos por llevar a cabo proyectos que mejoren la vida de la infancia a nivel local y global a
través de la innovación educativa.

El programa busca hacer efectiva y tangible la Convención sobre los Derechos del Niño en el
ámbito educativo y en el día a día de la infancia.

A través de este programa, UNICEF ofrece formación en Derechos de Infancia y Ciudadanía
Global al profesorado de los centros educativos, impulsando además la existencia de
mecanismos de participación infantil y adolescente en el centro educativo.

Junto a ello, el programa fomenta la creación de espacios de protección y bienestar del
alumnado y la mejora del clima escolar a través de la convivencia y la cohesión de la
comunidad educativa. 
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Paula Trejo, 20 años, ha dejado
atrás los días –y las noches– de
chicadeimagenenMadridyBar-
celona, su ciudad, unaexperien-
cia profesional agridulce que no
repetiría, según su testimonio
anoche en el programaNo ho sé
de RAC1 que conduce Anna
Vallhonesta.
Pauladecidió irseaviviraMa-

drid.Noconocíaanadie. Busca-
ba trabajo. Y no le importa reco-
nocer que quería ganar “dinero,
dinero fácil”. El novio de una
amiga le informódeque en cier-
tasdiscotecaspagabana jóvenes
por estar de fiesta, sin mayores
aclaraciones y escasos detalles.
Y a Paula salir de noche con las
amigas le gustaba.
Probósuerteenunade lasdis-

cotecas más famosas de la capi-
tal. “Laprimernochefuefantás-
tica. Te ponían shisha, hice mu-
chas amigas. Guay, que guay,
quiero volver –recuerda–. Paga-
ban50euros, tenías que estar de
la 1 a las 5 horas. ¿Exigencias?
Los tacones eran obligatorios.
Unavez tuveque ir acasaacam-
biarme porque llevaba pantalo-
nes acampanados”.
La jefa o el jefe delmontaje en

la discoteca “te dice esta o aque-
lla mesa, pero como me separa-
ban de mis amigas yo acababa
yendo a la mesa que me gusta-
ba”, evocóPaulaTrejoenelpro-
gramadeRAC1.

Las primeras noches resulta-
ron deslumbrantes. Por los re-
servados de las discotecas de
Madrid, la capital del reino, des-
filaban “influencers, futbolistas
del Real Madrid, modelos”. Lo
que se conoce como el famoseo.
Paula Trejo recordó también la
competencia sin miramientos
entre las chicas de imagen por
hacerseunsitioen lamesade los
futbolistas merengues. “Me mi-
raban de arriba abajo (las cole-
gas). Se pegaban por estar con
ellos y cautivarles”.
El asunto pintaba bien y había

trabajo de lunes a domingo, to-
daslasnochesdelasemana. Ha-
bla de Madrid, ese Madrid que
nobaja lapersianadenoche, sie-
te días sobre siete. “Y después
ibas a losaftersque semontaban
en lasmansiones de esta o aque-
lla”.Anfitrionesqueparecenen-
cajar con la definición de “caras
conocidas”.
Además, las discotecas paga-

ban en efectivo al término de la
noche. Sin documentos, contra-
tos ni papeles. En negro, vaya.
“Era vergonzoso. Hacíamos co-
las y pasaba mucha vergüenza
viendo a la gente normal que se
iba mientras esperábamos para
entrarenunzulodondetedaban
el dinero.Había nenas de 17 y 18
años”, explicó. Unos meses más
jóvenes que la propia Paula.
Además, las jefasy lasdiscotecas
tenían tratos con clínicas de es-
tética “que te harán una oferta”

vabo por curiosidad, para saber
lo que tenía de especial. “Fui al
lavabo a verlo, porque no me lo
creía.Unsofá, un lavabo, unapi-
ca...”.
–No, no estas obligada, lo ha-

ces si quieres.
Muchos días los futbolistas le

preguntaban abiertamente si
eran putas. Aquello le ayudó a
tomar conciencia de que Paula
no iba por el camino que desea-
ba. Había un precio, como in-
quiere Tosca antes de apuñalar
al pérfidoScarpia.
Y después, llegaron dosmalas

experiencias,de lasquenoquiso
entrar en detalle. “Es peligroso.
Yo, por ejemplo, estuve una vez
con chicos con mucho dinero.
Muchos globos (los llamados
globos de la risa), que te dan un
minuto de efecto de mareo, co-
moelpopper.Conlasbebidasyel
globo me sentí mareada y me
desplomé.Nomeacuerdodena-
da. Drogan mucho a las chicas.
Cuando tienen tanto dinero se
creen que pueden hacer lo que
quieren contigo... Fue elmotivo,
paradarmecuentadequeno.Es
duro lo quemepasó... Sufrí y tu-
ve que hacerlo sola. Mis padres
no lo sabían, como lamayoría de
padres de las chicas de imagen.
Creen que vas de copas gratis a
una discoteca, Y no es así. Fui al
hospital con dos amigas porque
si lo denunciaba, al momento
podía desgraciar mi vida y la de
otros. No quiero sentirme como
una persona que ha sufrido una
situación así por culpa de la no-
che, de trabajar de imagen.
Cuestamuchosalirdelbucle del
dinero fácil”."

Paula Trejo, ex chica de imagen, en los estudios de RAC1
+*)(

Unaex‘chicadeimagen’: “Cuesta
salirdelbucledeldinerofácil”
Una joven de 20 años relata la doble cara de la profesión

LaIglesiacondiciona la
cesióndeunteatroenReus
al respetoa lamoral católica

10/%.%-&,#+/
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Hace más de un año que el
Ayuntamiento de Reus y el ar-
zobispado de Tarragona nego-
cian para acordar la cesión del
teatroBravium,propiedadde la
Iglesia ycerradoporproblemas
arquitectónicos desde el 2021.
Sobre la mesa, un acuerdo que
parecía a un paso de cerrarse
paraqueAyuntamientoyDipu-
tacióndeTarragonapagasenlas
obras de rehabilitación, de casi
tresmillones,acambiodequela
Iglesia cediese todo el edificio
del Centre Catòlic de Reus, in-
cluidoelhistóricoteatro,porun
período de 99 años y de forma
gratuita.
Una condición impuesta por

sorpresaaúltimahoraporelar-
zobispado de Tarragona ha di-
namitado el posible acuerdo,
anunció ayer el Consistorio. El
arzobispado deTarragona que-
ría condicionar por escrito, a
través de una “cláusula de esti-
lo”, la cesión al respeto a lamo-
ralyalaIglesiacatólica,enpala-
bras del propio alcaldedeReus,
CarlesPellicer (Junts).
El Ayuntamiento de Reus

asegura que no piensa aceptar
las condiciones por considerar-
las“inasumiblesparaunaadmi-
nistración pública” y da por ro-
tas lasnegociaciones.El gobier-
no municipal de Reus, con
Junts y ERC al frente, advierte
que“lascondicionesafectanala
libertaddeexpresión”.
Elalcaldedetallóquela“cláu-

suladeestilo”sequeríaintrodu-
cir dentro del contrato “a efec-
tos de evitar manifestaciones y
acciones contrarias a la moral

cristiana”. La cláusula exige al
Ayuntamiento, literalmente,
“velar para que cualquier acto,
obra de teatro o concierto sean
respetuosos con el lugar y no
sean ofensivos con la doctrina
de la Iglesiacatólica”.
ElAyuntamiento,quepasaría

a gestionar el teatro, advierte
quees inviable. “Lagerenciadel
teatromunicipal actuaríaconel
criteriode libertad.El concepto
demoral católica esmuy subje-
tivo. Por lo tanto, no podemos
aceptardeningunamaneraesta

condición, no porqueno quera-
mos, porque no podemos. No
tiene sentido hoy en día”, razo-
nó Pellicer, que compareció
junto aNoemí Llauradó (ERC),
presidenta de la Diputación de
Tarragona y vicealcaldesa de
Reus.
La cesión estaba prevista que

se cerrase en breve para poder
invertir el dinero público en la
rehabilitación del Bravium. En
noviembre pasado se anunció
incluso un principio de acuer-
do.Setratadeunteatromuypo-
pular, arraigado a la ciudad de
Reus y su teatro amateur, pero
que permanece cerrado desde
la primavera del 2021 por pro-
blemasestructuralesgraves.
La cesión del Centre Catòlic,

con el histórico teatro en su
planta baja, debía de ser por un

periodo de 99 años, de forma
gratuita. Su titular es, en con-
creto, la parroquia Prioral de
Sant Pere deReus. “Únicamen-
te sería posible reanudar las
conversaciones en caso de que
la negociación retorne a los tér-
minos que planteaba la pro-
puesta de acuerdo inicial”, aña-
dióelAyuntamiento.
El arzobispado de Tarragona

nohaqueridohacerdeclaracio-
nes. Fuentes del arzobispado
recuerdanquehabíaprograma-
da una reunión con el Ayunta-

mientopara seguir negociando,
concretamentepasadomañana.
Otras condiciones también

han generado el rechazo del
Ayuntamiento. La Iglesia que-
ría que la cesión fuese por 25
añosampliablesaotros25años,
pero a cambio de un alquiler.
Además, la segunda planta de-
bía de cederse íntegramente al
arzobispado. “No podemos pa-
gar un alquiler por un edificio
del que pagaríamos la rehabili-
tación, estaríamos pagando dos
veces”, advirtió."

Elalcaldeconsidera
“inasumible”elvetoa
determinadasobras
porque“afectaala
libertaddeexpresión”

El patio de butacas del teatro Bravium, cerrado desde el 2021
)$"1#!0/.$"-,

si dices que vienes de su parte.
Lasjóveneseranlasprimerasin-
teresadas.”Todas estaban ope-
radas de todo”. Al fin y al cabo,
añade Paula Trejo, que hoy pre-
para oposiciones y trabaja en
unatiendaderopaenBarcelona,
los locales y sus clientes querían
“culos, pechos”. Los jefes les pe-
dían fotografíasdecuerpoycara
para elaborar catálogos a dispo-

siciónde los clientes conpasta.
–No, no estabas obligada ana-

da.Lohaces si quieres.
Los 50 euros de una noche

normal podían multiplicarse
con los extras. ¿Extras? “Sí, los
puede dar la discoteca o tu mis-
macomoparticular. “Lasdisco-
teca ofrecen servicios de los que
solo están enterados los famo-
sos. Por ejemplo, ir al lavabocon
unachicadeimagen... enlugarde
50 te daban 120 euros, que es
también una miseria”. Paula se
quedó atónita cuando vio el la-

“Las otras ‘chicas de
imagen’ enMadrid se
pegaban por estar con
ellos (los futbolistas)
y cautivarles”

“Con las bebidas y el
‘globo de la risa’ me
sentí mareada yme
desplomé... Drogan
mucho a las chicas”
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VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

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

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

Benavent de Segrià clou la Festa Major d’Hivern
El municipi va posar punt final a quatre dies d’intensa activitat en els quals els veïns han pogut gaudir 
de la processó dels pans beneïts, sardanes, concerts, tallers i espectacles, entre altres.

“Aquesta joveneta va fer 
ahir 60 voltes al sol i ben 
donades... Felicitats”

“El Ramon i el Lluc volem 
desitjar un feliç 40 aniversari 
a l’aventurera Raquel”

Celebració del 150 aniversari de la fundació 
de les Germanetes dels Ancians Desemparats
La parròquia de Santa Teresa Jornet del barri de Cappont va celebrar ahir una missa per commemorar 
el 150 aniversari de la Fundació de la Congregació de Germanetes dels Ancians Desemparats.

Presentació del llibre ‘Males herbes’
L’escriptor Jordi Cardona Regada va presentar el passat dissabte a Organyà el llibre ‘Males herbes’, 
acompanyat de Joan Graell i Piqué i del grup Terra Escrita.

“La família, amics i companys i companyes de feina et desitgem un 
feliç aniversari”.
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Un local d’una entitat musulmana ubicat al carrer Lluís Roca de Lleida ciutat, a prop de l’estació de trens, servia 

com a mesquita de forma il·legal, segons diversos informes de la Guàrdia Urbana, per la qual cosa l’ajuntament n’ha 

ordenat ara la clausura. L’ordre destaca que la normativa impedeix obrir un centre de culte en aquest immoble.

La Paeria tanca una mesquita il·legal 
en un local d’una associació musulmana
Al carrer Lluís Roca, al constatar la Urbana que l’imam Houzi hi oficiava les pregàries

LLEIDA CIUTAT EQUIPAMENTS

S. COSTA D./ J. MARTÍ
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Lleida 
ha ordenat la suspensió imme-
diata de l’activitat de mesquita 
que s’efectuava il·legalment al 
local d’una associació cultural 
musulmana. El centre es tro-
ba en un entresolat del núme-
ro 20 del carrer Lluís Roca i és 
propietat de l’associació cultu-
ral islàmica Ibn-Hazm, que és 
la que lloga el Palau de Vidre 
com a mesquita des del 2011. 
Segons ha pogut saber aquest 
diari, la Guàrdia Urbana va 
comprovar que el centre cul-
tural s’utilitzava com a centre 
de culte per primera vegada 
a mitjans de l’octubre passat, 
quan va efectuar una inspec-
ció rutinària. Va constatar que 
el recinte té un aforament de 
220 persones i que a l’interior 

es trobava el polèmic imam 
Abdelwabab Houzi oficiant les 
oracions pròpies d’un centre 
de culte musulmà. La Policia 
Local va acudir posteriorment 
dos vegades més al recinte i va 
constatar novament que servia 
com a mesquita. En una de les 
inspeccions els agents van tor-
nar a trobar Houzi, mentre que 
en una altra van veure que hi 
havia una sala d’uns 500 metres 
quadrats amb catifes oratòri-
es. Finalment, a començaments 
de gener la Paeria va rebre una 
queixa per obstrucció de la via 
pública a causa de l’aglomeració 
de persones generada per l’acti-
vitat de centre de culte.

Per tot plegat, els tècnics de 
la Paeria han determinat que 
el local no disposa del títol ha-
bilitat per exercir l’activitat de 
centre de culte i que tampoc pot 
obtenir-lo a l’incomplir diversos 
punts de l’ordenança que regula 
la implantació d’aquests espais. 
Aquesta estipula que per obrir 
un temple ha de ser en un carrer 
que no sigui d’ús preferent per 
als vianants i que les voreres 
d’accés tinguin almenys tres 
metres d’ample, entre altres 
requisits. Sobre aquestes dos 
condicions, l’informe consta-
ta que el local té dos entrades, 
una pel carrer Lluís Roca i una 
altra per Maria Sauret. Aques-

El centre cultural que s’utilitzava com a mesquita és al carrer Lluís Roca, al barri de Noguerola.

AMADO FORROLLA

INFRACCIÓ MOLT GREU

El local no pot acollir  

una mesquita i s’ha obert 

un expedient sancionador  

a l’entitat

ta última és d’ús preferent per 
a vianants. Pel que fa a Lluís 
Roca, detalla que la vorera té 
menys de dos metres d’ample 
i que no és ampliable al no ha-
ver-hi aparcaments en línia ad-
jacents. Dos fets que, sumats al 
d’acollir un centre de culte sense 
llicència, han provocat que la 
Paeria decreti la suspensió im-
mediata de l’activitat i ordeni a 
la Urbana que s’asseguri que es 
compleix la clausura. També in-
dica que l’associació Ibn-Hazm 
podria haver comès una infrac-
ció administrativa molt greu que 
pot ser sancionada amb fins a 
20.000 euros.

Val a recordar que la comu-
nitat Ibn-Hazm està dividida 
des de la tardor. Un membre 
d’aquesta va assegurar que 
“Houzi i els seus seguidors uti-
litzen des de l’octubre el local de 
Lluís Roca per resar sense haver 
fet cap tràmit per regularitzar la 
situació”. Actualment hi ha qua-
tre mesquites a la ciutat: el Palau 
de Vidre, la mesquita Omar del 
carrer Clavell, la d’Alfred Pere-
nya i una altra a la Mariola.

CURSA CONTRA RELLOTGE

n Fa dotze anys que la comu-
nitat musulmana Ibn-Hazm 
va llogar per primera vegada 
el Palau de Vidre per utilit-
zar-lo com a mesquita de for-
ma temporal. Des d’aleshores 
hi ha hagut diversos intents 
per part de l’entitat de trobar 
uns terrenys en els quals po-
der construir una mesquita, 
però tots han fracassat. No 
obstant, ara el temps hi juga 
en contra, ja que la comunitat 
haurà d’abandonar el Palau de 
Vidre a començaments d’abril, 
que és quan començaran les 
obres per rehabilitar l’edifi-
ci, com van assegurar tant un 
portaveu dels fidels com res-
ponsables de Fira de Lleida.  
Arran d’aquesta situació, un 
dels portaveus de la comuni-
tat, Abdelatif Láatabi, va as-
segurar que “estem sumant 
tots els esforços i suports que 
podem per trobar per fi un ter-
reny que s’ajusti a la norma-
tiva municipal i ens permeti 
construir una mesquita i fem 
una crida perquè tot aquell 
que vulgui contribuir-hi o aju-
dar s’uneixi a la nostra causa”. 

De moment Láatabi va reco-
nèixer que “estem sondejant 
diversos terrenys”, però sense 
precisar on són, malgrat que 
va reconèixer “la dificultat” 
que els suposa trobar un solar 

que s’ajusti al que requereix 
l’ordenança i que es trobi dins 
de la trama urbana. Abans 
d’utilitzar el Palau de Vidre, 
la comunitat Ibn-Hazm tenia 
des del 2001 la mesquita al 

carrer del Nord, però va ser 
tancada una dècada més tard 
a l’incomplir l’aforament mà-
xim diverses vegades arran 
de les queixes per molèsties 
dels veïns.

La comunitat del Palau de Vidre encara no té un temple alternatiu

Els musulmans utilitzen des del 2011 el Palau de Vidre com a mesquita.

SEGRE
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LocalEl Pla de l’Estany

n Mieres ha recuperat el repic de 
les campanes de l’església de Sant 
Pere. L’Ajuntament ha assumit la 
reparació del rellotge i critica el 
Bisbat de Girona, que n’és el pro-
pietari, per no fer-se’n càrrec. Des 
del consistori asseguren que han 
fet diversos requeriments al Bis-
bat «sense èxit» i que van decidir 
encarregar la reparació a un re-
llotger especialitzat per resoldre-
ho. La intervenció ha tingut un 
cost de 3.500 euros. 

«L’Església ha tingut sempre 
un gran afany per immatricular 
tota mena de béns que, en defini-
tiva, van ser pagats d’una mane-
ra o l’altra pel poble. Per tant, cre-
iem que el Bisbat hauria de fer-se 
responsable del seu manteni-
ment i reparació, tal com fa qual-

sevol propietari amb els seus 
béns», remarca el regidor de Co-
municació de Mieres, Josep-An-
ton Monfort.

Mieres recupera el 
repic de les campanes 
de l’església

ACN. MIERES

u L’Ajuntament ha assumit la 
reparació del rellotge i critica 
el Bisbat per no fer-se’n 
càrrec

L’esglèsia de Mieres.

CCG

n Porqueres haurà de tornar a ini-
ciar els tràmits administratius per 
licitar-les obres de Puig Surís. Els 
treballs han quedat aturats defini-
tivament, després que l’Ajunta-
ment del municipi hagi resolt el 
contracte amb l’adjudicatària que 
va començar els treballs l’any pas-
sat, tal com informa Ràdio Banyo-
les. 

L’obra es va adjudicar a l’empre-
sa EPSA per tres milions d’euros. 
La promoció d’aquesta zona resi-
dencial es remunta l’any 1974, 
però la Generalitat la va suspendre 
perquè s’estava duent a terme 
l’edificació sense haver acabat els 
serveis. La regularització va arribar 
l’any 2015, amb un pla especial. Els 
treballs d’EPSA van començar el 
febrer de l’any passat. En principi, 
s’havien d’allargar uns 18 mesos, 
però es van aturar a la primavera, 
poc després d’iniciar-se. La cons-
tructora va argumentar que amb 
la inflació dels preus no podia as-

sumir les despeses matèries pri-
meres i energia per continuar. 

Durant els darrers mesos, 
l’Ajuntament de Porqueres ha es-
tudiat alternatives per poder revi-
sar els preus, emparant-se amb un 
decret estatal, però no s’hi han po-
gut acollir i finalment s’ha optat 
per resoldre el contracte. «Tot i que 

es van fer molts intents per salvar 
el contracte no ha estat possible», 
explica l’alcalde, Francesc Casta-
ñer. «Des dels serveis tècnics, en 
aquest cas del Servei Comarcal, 
que son els que van fer el projecte, 
estan treballant en acabar de refer 
els números per veure quin és el 
preu que s’ha de licitar», afegeix.

Porqueres haurà de tornar a 
licitar les obres de Puig Surís

DdG. PORQUERES

Obres a Puig Surís, en una imatge d’arxiu. AJUNTAMENT DE PORQUERES

u L’Ajuntament del municipi ha resolt el contracte amb l’adjudicatària 
que va començar els treballs l’any passat, que havien de durar 18 mesos

Banyoles preveu un aparcament 
dissuasori davant de l’estany

n El ple de l’ajuntament de Ba-
nyoles va aprovar ahir el pla de el 
pla de millora urbana d’una fin-
ca situada davant l’estany on es va 
preveu la construcció d’un apar-
cament municipal dissuassori de 
dues plantes. Es tracta d’una pre-
visió del POUM aprovat fa dos 
anys, i que encaraa no té projec-
te ni data d’execució. Segons va 
explicar ahir l’alcalde, Miquel No-
guer, l’ajuntament podrà fer 
aquest aparcament gràcies a la 
cessió del 60% de la superfície de 
la finca per part del propietari 
que, com a contrapartida, podrà 
impulsar  un establiment turístic 
entre La Carpa i l’Aquarium.   

El pla va ser aprovat amb els 
únics vots del grup municipal de 
Junts per Catalunya, que té majo-
ria al plenari. L’oposició en bloc 
hi va votar en contra, recordant 
que ja es van oposar en el seu mo-
ment al POUM. Quim Fernández 
(Convivència i Progrés) va la-
mentar que el govern municipal  
«desenvolupar un sector de Ba-

nyoles sense explicar amb quina 
voluntat hi volen actuar». Non 
Casadevall (Sumem Banyoles), 
va assegurar que «és error en un 
entorn tant delicat posar un apar-
cament en aquesta zona». Jaume 
Butinyà (ERC) va reclamar que 

«de qüestions com aquesta  se 
n’hauria d’informar prèviament 
en comissió informativa». 

El ple de l’ajuntament també 
va aprovar definitivament el pla 
de millora urbana del sector de La 
Providència, on està previst cons-

truir-hi la futura biblioteca i nous 
habitatges.  Respecte al projecte 
inicial, s’ha previst un passadís 
més ampli entre els dos edificis, 
de manera que es millora el nus 
de connexió enter la Plaça del 
Mas Peraseca i la muralla.

u L’actual propietari cedeix el 60% de la superfície i podrà impulsar un establiment turístic

PERE DURAN. BANYOLES

El solar on es preveu la construcció PERE DURAN / NORD MEDIA

Salut Pública 
reconeix l’hospital 
d’Olot per 
promoure la dieta 
mediterrània
DdG. OLOT

n El Servei de Restauració de la 
Fundació Hospital d’Olot i Comar-
cal de la Garrotxa ha renovat la cer-
tificació AMED (alimentació medi-
terrània) per promoure la dieta me-
diterrània entre els usuaris de la ca-
feteria de l’hospital. Per renovar 
l’acreditació cal que es compleixin 
alguns requisits com oferir produc-
tes integrals a la carta, utilitzar l’oli 
d’oliva per amanir i cuinar, fer les 
preparacions culinàries amb poca 
quantitat de greix o garantir fruita 
fresca a les postres. A més, des de fa 
un temps també s’ofereix als usua-
ris de la cafeteria aigua natural no 
envasada de forma sistemàtica i 
gratuïta. Concretament, el menja-
dor del centre serveix 35.000 me-
nús l’any, uns 95 de mitjana cada 
dia, i ofereix un menú diari. La pri-
mera acreditació del centre va ser 
el novembre del 2013, quan es va 
atorgar la certificació AMED al 
menjador laboral de l’Hospital Sant 
Jaume d’Olot. El menjador va rebre 
la segona millor valoració de l’úl-
tim Pla d’enquestes de satisfacció 
d’assegurats del CatSalut de 2021.
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Les noves condicions de l'Arquebisbat en el conveni del Centre Catòlic
són "inassumibles" per a l'Ajuntament de Reus i la Diputació
L'alcalde Reus,

Carles Pellicer

, ha indicat que les

noves condicions

establertes per l'

Arquebisbat de Tarragona

en el marc del conveni per reformar el

Centre Catòlic

són "

inassumibles

per a una administració". Acompanyat per la presidenta de la Diputació,

Noemí Llauradó

, el batlle ha exposat que va ser el passat 12 de gener quan l'Església va fer una

"contraproposta" d'acord

. Aquest preveia, entre altres, que tota manifestació cultural que tingués lloc al teatre hauria de ser "respectuosa" amb la moral catòlica. A banda, proposava
un

nou termini

(de 50 anys, pels 99 del primer pacte), i un

lloguer

(a partir dels 25 anys). "No podem acceptar pagar un lloguer per un immoble del qual ja ens havíem compromès a finançar la rehabilitació", ha apuntat. Cal
recordar que l'ens supracomarcal tenia prevista una dotació de 375.000 euros per a l'inici de les obres, enguany; al seu torn, el consistori n'havia preparat
una de 750.000.

Una clàusula d'"estil"

Pellicer ha comparegut amb Llauradó i amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus,

Daniel Recasens

, per exposar als mitjans els "canvis importants" en el futur del Centre Catòlic. Va ser al

novembre

quan es va anunciar un acord a tres bandes (les dues administracions i l'Arxiprestat de Reus) per reformar l'espai, en "mal estat" segons la seva propietat, i
que havia estat la seu de la històrica entitat

Bravium Teatre

. Aquest contemplava una cessió de l'immoble, per 99 anys, a l'ajuntament, amb l'objectiu d'integrar-lo a la seva xarxa de teatres municipals. De la reforma,
valorada en uns 3 milions d'euros, se n'encarregarien el consistori de la capital del Baix Camp i la Diputació de Tarragona. "Però ara ens hem trobat amb
noves condicions per part de l'Arquebisbat", ha assenyalat el batlle. 

També us pot interessar:

D'una banda, la "contraproposta" de l'Església passa per la inclusió, al conveni, d'una

clàusula d'"estil"

, en què quedarien excloses de la programació del centre les manifestacions culturals que puguin ser "ofensives" per a la moral catòlica. El termini de la
cessió, en un primer model del conveni establert en gairebé un segle, ara passaria a 50 anys. Els primers 25 serien de franc, però a partir de llavors es
fixaria una

relació contractual

, fos un lloguer o similar. En acabat, l'Arquebisbat demana ara tota una planta de l'immoble per al seu ús (el centre en té un parell), si bé l'ajuntament hauria
d'assumir les despeses del seu manteniment. 

 

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/47093/noves-condicions-arquebisbat-conveni-centre-catolic-son-inassumibles-ajuntament-reus-diputacio
https://www.reusdigital.cat/noticia/95959/acord-rehabilitar-centre-catolic-reus


Llauradó, Pellicer i Recasens, a la roda de premsa d'aquest dilluns Foto: Reus.cat

Finalment, una altra condició és relativa a la

denominació de l'immoble

. Aquest "s'hauri de seguir dient Centre Catòlic i no Bravium Teatre", ha llegit Pellicer d'un document on hi havia extractes de la "contraproposta". Per tot
plegat, segons l'alcalde, són termes "inassumibles" per a ajuntament "que ha de vetllar per la llibertat d'expressió", i que "és laic". "L'anomenada

clàsula d'estil

és una frontera que no podem traspassar", ha exclamat. Quant a les exigències econòmiques de la propietat, el batlle ha argumentat que de pagar un
lloguer a partir dels 25 anys d'ús, "no amortizaríem la inversió feta per rehabilitar" la casa. 

Reunió demanada

L'alcalde ha precisat que dies enrere va demanar, per escrit, una

reunió amb l'Arquebisbat

per tractar l'assumpte (fixada, en principi, el dijous 2 de gener). En tot cas, "la seva postura és ferma", raó per la qual "des de l'Ajuntament de Reus no
podrem tirar endavant el conveni" amb les condicions que ara s'han posat a la taula. "Només tornaríem a negociar si tornéssim a la situació inicial", ha
conclòs Pellicer, qui ha dit també que "em sap greu" la situació pel prior, Mossèn

Anton Cedó

. 

La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha volgut recordar que "el consens al qual havíem arribat era important", perquè donava "resposta" a la
situació de Bravium Teatre. Aquesta ha avançat que la partida prevista enguany per finançar l'inici de les obres (375.000 euros) es destinarà a "altres
necessitats". 

Cal subratllar que quan es va presentar el conveni, al novembre, es va precisar que la signatura estava sotmesa al

vistiplau de Vaticà

. En principi, es tractava d'un detall "menor", si bé Pellicer ha admès que "vam ser coneixedors d'aquest requisit just abans de començar la roda de premsa".
Per Nadal, l'alcalde va informar que el pacte no s'havia segellat encara, i es va referir en aquest sentit a la "complexitat" de les negociacions entre les parts.
Passat festes, el 12 de gener, va arribar a mans de l'equip de govern la "contraproposta" escrita amb les condicions "inassumibles" per a l'ajuntament. 

Llegiu també:  
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La Iglesia de Barcelona presenta su
directorio de entidades para vulnerables
Barcelona, 30 ene (EFE).- La Archidiócesis de Barcelona ha presentado este lunes su nuevo
Directorio de Entidades de Acción Social, que agrupa de hasta la fecha a 42 organizaciones
sociales para la atención a personas vulnerables.

Así lo han explicado esta mañana desde la Parròquia de Sant Pau del Camp (Barcelona) el
obispo auxiliar de la Archidiócesis de Barcelona, Javier Vilanova; el secretario diocesano por
los marginados; Àngel Zambrana, y el delegado de pastoral social del arzobispado, Joan Costa.

Vilanova ha dicho que este Directorio refleja que "hay una gran red dentro de la Archidiócesis"
para ayudar a las personas vulnerables que, ha recalcado, "para nosotros es mucho músculo".

El obispo auxiliar ha destacado que existen dos necesidades para poder mantener la acción
social de estas entidades, como son más voluntarios -especialmente jóvenes-, y más
"implicación de aportaciones voluntarias" de tipo económico.

Por su parte, Zambrana ha explicado que el Directorio está pensado para que se distribuya a las
parroquias del Arzobispado, a las propias entidades, pero también para que esté a disposición
directamente de aquellas personas vulnerables que necesiten de atención social.

Las entidades adheridas, que está previsto que vayan incrementándose, están integradas por
profesionales y voluntarios que trabajan para mejorar las condiciones de vida de personas
vulnerables y en riesgo o situación de exclusión social.

El Directorio incluye tanto entidades que directamente forman parte del Arzobispado, como otras
autónomas que están ligadas a la Iglesia Católica en Barcelona.

Entre las entidades, destacan Arrels Fundació, Càritas Diocesana de Barcelona, el Centre
Català de Solidaritat, JOC Nacional de Catalunya i les Illes o la Fundació Perre Tarrés, entre
otras.

Cada una de estas entidades atiende algunos perfiles concretos de personas vulnerables, como
pueden ser drogodependientes, sintecho, apoyo a la infancia y la adolescencia, refugiados,
parados de larga duración o víctimas de tráfico de personas. EFE

1012062
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https://www.lavanguardia.com/vida/20230130/8719710/iglesia-barcelona-presenta-directorio-entidades-vulnerables.html
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L’Hospital de Viladecans i Càritas alimenten
74 famílies en un mes gràcies als excedents
alimentaris
L’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) i l’entitat local Càritas van firmar un acord el mes
de desembre passat per aprofitar excedents alimentaris que es produeixen en les plantes
d’hospitalització. La col·laboració entre aquestes entitats s’emmarca dins del projecte
‘Pont alimentari’, gestionat per les fundacions Rezero i el Banc de Recursos.

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

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

Notícies relacionades

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

Llegeix totes les notícies de Viladecans a EL PERIÓDICO Viladecans

https://www.elperiodico.cat/ca/viladecans/20230130/hospital-viladecans-caretes-alimenten-74-82211659
https://www.elperiodico.com/es/viladecans/20221216/hospital-viladecans-dara-excedentes-alimentarios-80054277
https://www.elperiodico.com/es/viladecans/
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La Sagrada Família celebra Santa Eulàlia
amb dues Jornades de Portes Obertes |
Catalunya Religió
SAGRADA FAMÍLIAAmb motiu de les festes de Santa Eulàlia, la Basílica de la Sagrada Família
convida la ciutadania a dues Jornades de Portes Obertes. Es tracta del segon any d’aquesta
iniciativa, que es repeteix després de la bona rebuda per part del públic de l’edició de l’any
2022, on es van sortejar 6.000 entrades.

Enguany la Sagrada Família amplia l’oferta d’entrades i n’ofereix un total de 9.000 per als
ciutadans i ciutadanes que desitgin visitar la Basílica de forma gratuïta el dissabte 11 i el
diumenge 12 de febrer entre les 15:00 h i les 18:00 h.

Totes les persones interessades podran inscriure’s al sorteig a través d’un formulari disponible a
la pàgina web de la Sagrada Família entre el 30 de gener i el 6 de febrer. El sorteig se celebrarà
el dilluns 6 de febrer i es comunicarà a les persones guanyadores.

Al setembre també es realitzaran de nou les tradicionals Jornades de Portes Obertes per les
festes de la Mercè.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-celebra-santa-eulalia-dues
https://sagradafamilia.org/-/la-sagrada-familia-celebra-santa-eulalia-amb-dues-jornades-de-portes-obertes?redirect=%2F
https://a.cstmapp.com/p/950549
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