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2 DE FEBRERO DEL 2023
el Periódico ExtremaduraBadajoz

Los asaltantes de Feria no hallaron la 
caja fuerte con 105.000 € en la casa

TERCERA SESIÓN DEL JUICIO POR EL CRIMEN DE UN GANADERO EN MAYO DE 2020 

b La Guardia Civil dice 
que era su objetivo y 
que fue «una búsqueda 
a la desesperada»

B. CASTAÑO 
badajoz@extremadura.elperiodico.com 
BADAJOZ

b Las secuelas de la 
viuda «no van a 
mejorar con el tiempo», 
según los forenses

Y
a se habían apoderado 
de 40.000 euros, pero no 
les bastaba. Estaban se-
guros de que había más 

dinero, buscaban una caja fuerte 
camuflada dentro de la casa,  pe-
ro no la llegaron a encontrar. Fue 
una búsqueda «a la desesperada», 
revolvieron todas las estancias, 
movieron los armarios y sacaron 
todos los cajones, pero no dieron 
con ella. La caja fuerte existía, es-
taba empotrada en una pared de-
trás de uno de los pocos muebles 
que no desplazaron y contenía 
105.000 euros.  

Así lo señalaron ayer los peri-
tos del laboratorio de Criminalís-
tica de la Guardia Civil en la ter-
cera sesión del juicio con jurado 
popular que se sigue en la Au-
diencia Provincial de Badajoz 
contra los seis acusados del cri-
men de un ganadero en su finca 
de Feria el 10 de mayo de 2020. 
Estos especialistas fueron los en-
cargados de inspeccionar y reco-
ger indicios en el escenario tras el 
trágico suceso y no tienen dudas 
de que el objetivo de los asaltan-
tes era la caja fuerte. Dos de ellos 
llevaron  al dueño de la casa hasta 
un sótano. Creían que estaba allí. 
No se equivocaban. Había una, 
también empotrada en la pared. 
La arrancaron y forzaron, pero es-
taba vacía. Por eso, regresaron a 
la vivienda, en la que el tercero se 
había quedado vigilando a la mu-
jer del ganadero e intentaron que 
este les dijera donde estaba. 

Fueron encontrando algunos 
fajos de billetes de 500 euros, pe-
ro no el gran botín con el que con-
taban. El fallecido les dijo que la 
caja fuerte la había trasladado a 
su casa de Badajoz, «pero no los 
convenció». El clima de violencia 
iba en aumento y se produjo el 
disparo mortal, lo que los hizo 
huir, no sin antes maniatar a la 
viuda para evitar que pidiera au-
xilio, para lo que utilizaron el 
vehículo de la víctima.  

Según la Guardia Civil, el esce-
nario del crimen y las pruebas ob-
tenidas refrendan el relato que 
hizo la mujer de los hechos. Den-
tro y fuera de la casa se encontra-
ron cartuchos sin percutir; en la 
ventana había restos de sangre de 
la viuda, porque la abrió tras el 

crimen para asomarse por si se-
guían fuera, lo que desmontaría 
la versión del autor del disparo, 
D. G. M. de que el ganadero los vio 
desde el interior de la casa, salió y 
se abalanzó sobre uno de ellos.  

En la manga del pijama del fa-
llecido se hallaron restos orgáni-
cos con ADN del ganadero y de 

Los seis procesados por su implicación en el crimen de Feria, ayer, en el banquillo de la Audiencia de Badajoz. 

S. GARCÍA

D.G. M. , y también de este último 
en una colilla extraída de un ce-
nicero. Además, en la palanca del 
freno de mano del coche usado 
para huir, se halló ADN  de A. M. 
J. J., otro de los procesados y extra-
bajador de la finca. 

Los hechos vividos la noche 
del 10 de mayo por la mujer del 

ganadero le provocaron un tras-
torno por estrés postraumático 
del que, según los forenses, pese 
al tratamiento recibido, es «una 
secuela que no va a mejorar con 
el tiempo». Estos, según los exper-
tos, hace que su vida haya queda-
do «limitada» en todos los ámbi-
tos. H

José María Gil 
Tamayo, nuevo 
arzobispo de 
Granada

NOMBRAMIENTO

EFE 
GRANADA

El papa Francisco aceptó ayer  
la renuncia como arzobispo de 
Granada de Francisco Javier 
Martínez, una petición que 
cursó al cumplir los 75 años y 
que deja al frente del arzobis-
pado al extremeño José María 
Gil Tamayo (1957, Zalamea de 
la Serena, Badajoz). La decisión 
de la Santa Sede, de la que in-
formó a través de un comuni-
cado la Archidiócesis de Grana-
da, se hizo pública coincidien-
do con la celebración de San 
Cecilio, patrón de la ciudad.  

José María Gil Tamayo era 
hasta ahora el arzobispo coad-
jutor de Granada, cargo del 
que tomó posesión el pasado 1 
de octubre de 2022. Durante 
este tiempo ha ayudado a Ja-
vier Martínez, que en estos mo-
mentos se recupera de una in-
tervención de cadera, en sus 

responsabilidades al frente la 
archidiócesis granadina.  

Gil Tamayo es licenciado en 
Estudios Eclesiásticos en la Fa-
cultad de Teología y en Cien-
cias de la Información por la 
misma Universidad de Nava-
rra, fue secretario general de la 
Conferencia Episcopal y presi-
de el Consejo de Estudios y Pro-
yectos de la CEE. En diciembre 
de 2018 fue ordenado obispo 
de Ávila y antes había desarro-
llado su labor pastoral en dis-
tintos municipios de la dióce-
sis pacense. En el año 1992 se 
hizo cargo de la dirección de la 
Delegación de Medios y Ofici-
na de Información de la dióce-
sis y durante 13 fue director 
del Secretariado de la Comi-
sión de Medios de Comunica-
ción Social de la Conferencia 
Episcopal Española 

La Archidiócesis de Grana-
da ha agradecido al hasta aho-
ra arzobispo Francisco Javier 
Martínez, que seguirá residien-
do en esta ciudad, su «generosa 
entrega» durante sus años de 
servicio. H

Desde octubre de 2022, el 
extremeño era arzobispo 
coadjutor de la diócesis

 José María Gil Tamayo.

«El tirador estaba frente a 
la víctima y apuntándola»

a una distancia de entre medio metro y un metro

El ganadero de Feria recibió un 
disparo a una distancia de entre 
medio metro y un metro (nunca 
más) mientras estaba de pie e in-
móvil  y «el tirador se encontra-
ba frente a la víctima y apuntán-
dola» cuando apretó el gatillo. Es 
lo que se desprende de los infor-
mes de los forenses que realiza-
ron la autopsia y los especialistas 
del laboratorio de Criminalísti-
ca de la Guardia Civil, que ayer 
coincidieron en que el disparo 
«fue perpendicular al cuerpo del 
fallecido y paralelo al suelo», 
pues de otra forma la herida que 
presentaba no hubiera tenido 
forma redonda. Tras el impacto 
cayó hacia atrás. 

A juicio de los agentes, «no 
hay indicios» de que el autor del 
tiro, D. G. C., tropezara. Es más, 
si como relató el primer día del 
juicio, hubiera dado un paso 
atrás porque el fallecido se aba-
lanzó sobre otro de los procesa-
dos,  según los expertos, el tiro se 
hubiera producido a más de un 
metro, y eso «se descarta». Ade-
más, los expertos creen que el 
ganadero adoptó una posición 

«compatible» con un golpe pro-
pinado con una pistola de aire 
comprimido (que es la Guardia 
Civil sostiene que llevaba D. G. 
C.), y en sus muñecas había seña-
les de haber estado maniatado 
con cuerdas. 

Por su parte, los forenses de 
Sevilla que realizaron el informe 
para valorar  situación mental 
del autor del disparo aseguraron 
que D. G. C. no tenía sus capaci-
dades volitivas y cognitivas alte-
radas en el momento de los he-
chos y que la combinación de al-
cohol, drogas y medicamentos, 
que el mismo dice haber consu-
mido ese día,  no podía ser tal, 
pues esa ingesta  de tóxicos  «no 
es compatible» con la narración 
cronológica y los detalles que 
aporta sobre lo sucedido esa no-
che en la finca  ni con los kilóme-
tros que condujo al volante de su 
vehículos.   «Tiene inteligencia lí-
mite, pero suficiente capacidad 
para distinguir el bien y el mal y 
decidir sobre su conducta y sa-
ber cuáles son sus consecuen-
cias», concluyeron los expertos. 
También, según su informe, A. J. 
M. M., extrabajador de la finca y, 
según la Guardia Civil,  al mando 
del plan de asalto junto a J. M. R. 
G., tenía «in tactas» su capacida-
des de actuar y querer, a pesar de 
la drogodependencia que alega 
sufrir. H

de «protección» hacia su mujer an-
te la violencia de los asaltantes, si-
tuándose entre la esquina de la 
chimenea y un sofá, por lo que te-
nía «muy poco margen de manio-
bra» para haberse movido. 

También creen «inverosímil», 
que como dijo el acusado, su dedo 
estuviera fuera del puente y con el 
tropezón acabara apretando el ga-
tillo de la escopeta. 

El tiro impactó en la parte su-
perior del pulmón izquierdo, que 
estalló, lo que le provocó una he-
morragia interna a  la víctima y 
causó su muerte casi instantánea, 
según los forenses. En el cadáver 
se apreciaban otras lesiones, una 
en forma de L en la mandíbula, 

Los forenses afirman 
que el autor del 
disparo no tenía sus 
capacidades 
alteradas cuando 
sucedieron los hechos
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n El proper dia 14 de febrer sorti-
rà de Manresa un contenidor amb 
destinació a Kíiv amb generadors 
i ajuda humanitària per a les zo-
nes de conflicte a Ucraïna. A final 
de febrer està previst que sor Lu-
cía Caram i el Padre Ángel, de la 
Fundació del Convent de Santa 
Clara i de Mensajeros de la Paz, 

respectivament, coincidint amb 
el primer aniversari de l’inici de la 
guerra, visitin Ucraïna per fer en-
trega del material.  

En aquesta visita, el Padre An-
gel celebrarà una eucaristia per a 
les víctimes de la guerra i, junta-
ment amb sor Lucía, visitaran fe-
rits civils i militars. Per aquest mo-
tiu, fan una crida a particulars i a 
empreses per tal d’aconseguir els 
recursos per comprar generadors 
o bé la donació dels mateixos. 

Per altra banda, la Fundació 
del Convent de Santa Clara s’ha 
compromès a la compra d’un 
hospital de campanya per a les zo-

nes pròximes al conflicte.  
Per tal d’aconseguir els dos mi-

lions d’euros que necessiten, han 
posat en marxa una campanya en 
la qual es poden fer donatius a tra-
vés de Bizum al 05122 o donatius 
al número de compte ES43 2100 
3093 0722 0031 6970, indicant en 
un i altre si el donatiu és per a ge-
neradors o bé per a l’hospital de 
campanya. 

Caram tot just ha arribat re-
centment del seu quinzè viatge a 
Ucraïna, del qual ha parlat a tra-
vés de les xarxes narrant l’experi-
ència que ha viscut en aquests 
darrers viatges.

Sor Lucía i el Padre Ángel s’alien per 
dur nova ajuda humanitària a Ucraïna

REDACCIÓ. MANRESA

u La previsió és portar 
generadors i un hospital de 
campanya, per la qual cosa 
demanen donacions

Manresa fa una 
enquesta per 
avaluar el pla 
«Ciutat Amiga de 
la Gent Gran»

REDACCIÓ. MANRESA

n L’Ajuntament de Manresa, a 
través de la regidoria de Persones 
Grans, farà una enquesta a perso-
nes de més de 60 anys per conèi-
xer la percepció ciutadana sobre 
si Manresa és una ciutat dissenya-
da amb perspectiva d’edat i 
d’acord amb el que proposa el Pla 
d’acció «Manresa Ciutat de les 
Persones Grans 2019-21» aprovat 
pel ple del gener de 2019. 

L’enquesta forma part de les ac-
tuacions previstes per avaluar el 
pla de la forma més participativa 
possible, sobretot de les persones 
grans. Aquest procés, que comp-
ta amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, servirà per valorar 
la implementació del projecte i 
desplegar les futures línies i actu-
acions a posar en marxa. 

De l’1 al 24 de febrer es podrà 
respondre a l’enquesta per inter-
net a la plataforma Decidim de la 
web municipal. També es podrà 
fer de forma presencial  al casal cí-
vic El Castell: els dies 2 i 15 de fe-
brer; al local de l’associació de ve-
ïns de la Sagrada Família el dia 7; 
al casal del Xup el 8; al casal de la 
gent Gran de la balconada el 10 de 
febrer; a la Nostra Llar de Valldau-
ra el dia 13; a la Coordinadora de 
Jubilats el 17 de febrer; a l’AV d ela 
carretera de Santpedor el 22; al ca-
sal de la Font el 23; i al de la Mion 
el 24 de febrer. 

u La iniciativa, que es pot fer 
via internet i de forma 
presencial, avaluarà el projecte 
i servirà per actualitzar-lo

n El projecte de fer un pol de co-
neixement a la Fàbrica Nova de 
Manresa, amb un nou campus de 
la Universitat Politècnica de Cata-
lunya, contempla també fer-hi un 
institut en un edifici nou annex a 
l’actual nau. 

L’institut s’especialitzaria en 
batxillerat científic, seguint la lí-
nia del projecte de promoure la 
investigació i recerca amb l’objec-
tiu de fer transferència de conei-

xement i també atraure i sobretot 
retenir talent. 

El centre de secundària aniria 
a l’edifici que el projecte inicial 
preveu construir al costat de l’ac-
tual nau industrial. També acolli-
ria altres serveis relacionats amb 
el pol de coneixement. Pel que fa 
a l’antic equipament tèxtil allotja-
ria les activitats destinades a la 
formació, investigació i serveis co-
muns com per exemple la biblio-
teca, entre altres coses.  

De totes formes, tots aquests 
detalls s’han d’acabar d’especifi-
car al pla funcional, el document 
que ha de detallar volums, neces-
sitats i els espais que hi hauria 
d’haver a la Fàbrica Nova com au-
les, laboratoris, despatxos, biblio-
teca, el Centre de Formació Pràc-
tica, espais de recerca, sales poli-
valents, serveis auxiliars o sales 
per a la ciutat perquè es preveu 
que sigui un campus obert. 

Segons els últims càlculs, el 

pressupost de la primera fase del 
projecte seria de gairebé 41 mili-
ons d’euros, que inclourien l’ad-
quisició de la nau i les finques del 
seu voltant per part de l’Ajunta-
ment -12,3 milions- la rehabilita-
ció de l’edifici i els treballs per en-
cabir-hi tots els serveis previstos. 
Serien 23,5 milions més. L’edifici 
annex, sense calendari ni termini 
previst d’execució, costaria prop 
de 5 milions d’euros més.  

A això caldria afegir-hi la urba-
nització de l’entorn, ja que el pro-
jecte de la Fàbrica Nova ha de per-
metre relligar els barris que l’en-
volten: Escodines, Sagrada Famí-
lia i Vic-Remei, i generar una nova 
centralitat a Manresa. 

Pendent de licitació 
Actualment la Fàbrica Nova està 
pendent de la licitació del projec-
te que ha de definir com s’ha de 
fer la rehabilitació i la consolida-
ció de cobertes i façanes de la nau 
industrial. El novembre passat el 
govern de l’Ajuntament de Man-
resa va afirmar que l’adjudicació 
era imminent.  

Hi opten cinc empreses de la 
vintena que es van presentar ini-
cialment al concurs. Un cop s’ad-
judiqui, tindrà un termini de sis 
mesos per elaborar la proposta i, 
posteriorment, s’haurà de convo-
car un nou concurs perquè em-
preses constructores puguin op-
tar a fer les obres de rehabilitació 
de la Fàbrica Nova.  

De moment el projecte comp-
ta amb 10 milions d’euros que hi 
ha posat el govern central a través 
dels pressupostos generals de l’es-
tat. També h ha hagut moviments 
interns. Aquest passat gener l’al-
calde de Manresa, Marc Aloy, i el 
rector de la Universitat Politècni-
ca de Catalunya, Daniel Crespo,  
van presentar qui dirigirà el pro-
jecte. Es tracta de Xavier Massó, 
qui fins a l’octubre passat era ge-
rent de la Universitat Politècnica 
de Catalunya.  

u El centre estaria especialitzat en batxillerat científic i s’ubicaria en un nou 
equipament al costat de la nau industrial que costaria uns cinc milions d’euros

El projecte de la Fàbrica 
Nova preveu que hi hagi un 
institut en un edifici annex

JORDI MORROS. MANRESA

Una de les plantes interiors de Fàbrica Nova, actualment pendent del projecte de rehabilitació ARXIU/MIREIA ARSO

ANUNCI

Per mitjà de la present, us notifico la Resolució d’Alcaldia núm. 2023 DECR000040 del dia 18 de gener 
de 2023, amb el contingut següent:
“PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de modificació del Projecte d’obres complementàries del 
Mirador de Montserrat, de conformitat amb el document redactat pels serveis tècnics municipals que 
s’annexa, i que respon a raons d’accessibilitat en la vorera del Camí de Vallbona.
SEGON.- Declarar l’aplicació del procediment d’urgència en la tramitació de la modificació, considerant 
que les raons d’interès públic que motiven la seva aplicació deriven de la necessitat d’evitar una 
aturada de les obres en curs. La tramitació urgent comporta la reducció dels terminis a la meitat.
TERCER.- Obrir període d’informació amb tràmit d’informació pública en BOP, tauler d’edictes e:tauler 
i diari Regió 7, per 15 dies hàbils i notificar personalment a les persones interessades, considerant com 
a tals els subjectes passius de quotes urbanístiques de l’àmbit afectat per la modificació. No es 
requereix cap informe d’administracions externes perquè la modificació és no substancial ni afecta 
serveis que ja van ser objecte d’informe en l’aprovació originària.
QUART.- Donar compte al Ple en la primera sessió ordinària que celebri.”

Santpedor, 24 de gener de 2023
Xavier Codina Casas
Alcalde
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El papa acepta la renuncia de Javier
Martínez como arzobispo de Granada
Granada, 1 feb (EFE).- El papa Francisco ha aceptado este miércoles la renuncia como
arzobispo de Granada de Francisco Javier Martínez, una petición que cursó al cumplir los 75
años y que deja al frente del Arzobispado a José María Gil Tamayo.

En un comunicado, la Archidiócesis de Granada ha anunciado la decisión de la Santa Sede,
que se ha hecho pública coincidiendo con la celebración de San Cecilio, patrón de Granada.

Martínez presentó su renuncia cuando cumplió los 75 años y de conformidad con la establecido
en el Derecho de la Iglesia.

El hasta ahora arzobispo de Granada fue ordenado obispo en 1985 y llegó a Granada en 2003.

Durante estas dos décadas ha desarrollado su labor en el ámbito pastoral, cultural y social y se
despedirá de manera oficial en la eucaristía que se celebrará el 25 de febrero en la Catedral.

Mientras, Martínez se recupera de la operación de cadera a la que se sometió el pasado 23 de
enero.

La Santa Sede también ha anunciado que toma el relevo al frente del Arzobispado el hasta
ahora arzobispo coadjutor, José María Gil Tamayo, que ya tomó posesión de su oficio el 1 de
octubre de 2022 y durante este tiempo ha ayudado a Javier Martínez.

La Archidiócesis de Granada ha agradecido a su hasta ahora arzobispo, que seguirá vivienda
en Granada, su "generosa entrega".

Gil Tamayo (1957, Zalamea de la Serena, Badajoz), es licenciado en Estudios Eclesiásticos en
la Facultad de Teología y en Ciencias de la Información por la misma Universidad de Navarra,
fue secretario general de la Conferencia Episcopal y preside el Consejo de Estudios y Proyectos
de la CEE. EFE

1011241
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https://www.lavanguardia.com/vida/20230201/8724991/papa-acepta-renuncia-javier-martinez-arzobispo-granada.html
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Kinsasa, capital de la República
Democrática del Congo, dio una
muestra ayer de cómo África se
ha convertido en los últimos años
en el principal motor de fieles y
vocaciones en el mundo. El único
lugar donde crece la fe a un ritmo
que invita a un cierto optimismo
a una Iglesia que ha visto cómo
evangelistas, protestantes o mu-
sulmanes aceleraban en los últi-
mos tiempos. Todos los males los
cura esa marea de personas que
recibió al Papa en el viejo aero-
puerto de N’Dolo, con capacidad
para más de un millón de perso-
nas.Muchos de ellos habían pasa-
do la noche esperando entrar a la
misa más multitudinaria de este
pontificado tras la oficiada enFili-
pinas en enero de 2015, y celebra-
da en el particular rito congoleño:
una modalidad aceptada tras el

Concilio Vaticano II y que permi-
te acercar todavíamás a este con-
tinente a la Iglesia.

África es el futuro del catoli-
cismo, nadie lo duda. Pero la aco-
gida al Papa, que el martes ate-
rrizó aclamado por las calles, ha
sorprendido incluso en la Santa
Sede. Puede que la frustrada visi-
ta de julio ayudase a aumentar
todavía más la ilusión. La Repú-
blica Democrática del Congo,
con un 90% de la población cris-
tiana, es también de lejos el Esta-
do africano conmás católicos: la
mitad de sus 105 millones de ha-
bitantes lo son, y cuenta con
más de 6.000 curas, 10.000mon-
jas y más de 4.000 seminaristas
—el 3,6% del total global de jóve-
nes que estudian para sacerdo-
te—. “Para nosotros, él es la refe-
rencia”, dice Marie Ndubele, es-
tudiante de 17 años, señalando a
su hermano sacerdote.

Francisco, enunamisa dinámi-
ca, colorida y extremadamente
musical, centró sus palabras en la
idea del perdón en una nación ro-
ta por los conflictos bélicos y étni-
cos. “No podemos permitir que
crezca la resignación y el fatalis-
mo. En un mundo abatido por la
violencia y la guerra, la paz nace
cuando las heridas sufridas no de-
jan cicatrices de odio, sino que se
convierten en un lugar para ha-
cer sitio a los demás y acoger sus
debilidades. Entonces, las fragili-
dades se convierten en oportuni-
dades y el perdón en el camino

hacia la paz. No se trata de dejar-
lo todo atrás como si nada hubie-
ra sucedido, sino de abrir a los
demás con amor el corazón”.

Lo que sí ha quedado algo an-
tiguo, pese a los esfuerzos de
Francisco por dar relevancia a
las nuevas realidades del catoli-
cismo, es el peso específico de
África en la cúpula de la Iglesia.
Almargen deOceanía, es el terri-
torio con menos cardenales: 26
en total, de los cuales solo 10 son
electores al tener menos de 80
años. América del Sur y Central
tiene 42; América del Norte (in-

cluidaMéxico), 26; Asia, 31; y Eu-
ropa, 103. Francisco ha intenta-
do cambiar ese equilibrio a tra-
vés de sus viajes y con la crea-
ción de nuevo purpurados de di-
chos países en cada consistorio.
Pero hay otrasmaneras de hacer-
lo. Incluso con la liturgia.

Al cabo deunas horas, el pontí-
fice tuvo una reunión con un gru-
po de supervivientes de los con-
flictos bélicos que azotan el este
del país. Francisco, emocionado,
desveló la misión de su viaje: po-
ner el foco mediático en esos
conflictos olvidados.

El Congo exhibe
ante el Papa el
músculo católico
en África
Francisco reúne a un millón de personas
en Kinsasa en una ceremonia masiva

El Papa Francisco, ayer con una víctima de la violencia en el este del Congo. / GREGORIO BORGIA (AP)

DANIEL VERDÚ, Kinsasa
ENVIADO ESPECIAL
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n La Generalitat va posar en marxa 
l’estiu del 2020 l'Oficina de Mediació 
sobre Immatriculacions, un servei 
adreçat a resoldre una problemàti-
ca, la de la inscripció de béns per part 
de l’Església, que a Catalunya es va 
començar a fer aflorar al Bages (de 
la mà d’Unió de Pagesos) i on s'han 
fet públics diversos casos. I va ser 
també al Bages, davant l’ermita de 
Sant Pere de Vallhonesta de Sant Vi-
cenç (una de les primeres que es van 
fer públiques com a afectades per 
aquest procediment) on el llavors vi-
cepresident del Govern, Pere Arago-
nès, i la qui era consellera de Justí-
cia, Ester Capella, van presentar pú-
blicament l’obertura d’aquesta ofi-
cina. Dos anys i mig després, l’exe-
cutiu reconeix que no ha tingut el re-
sultat esperat. 

Ho ha fet l’actual consellera de 
Justícia, Drets i Memòria, Gemma 
Ubasart, en seu parlamentària, ate-
nent una interpel·lació del grup de 
la CUP, en què la diputada Montser-
rat Vinyets preguntava què pensava 
fer el seu departament i el Govern 
«per acabar amb les immatriculaci-
ons fetes per l’Església catòlica». 

En una balanç de les gestions re-
alitzades des que es va conèixer la 
problemàtica, Ubasart va recordar 
la creació de l’oficina de mediació 
sobre immatriculacions, que prete-
nia «oferir una sortida dialogada en 
possibles conflictes entre l’Església i 
particulars derivats de la propietat 
de béns». La consellera afirmava que 
els resultats que han donat aquesta 
oficina en aquest temps «no han es-
tat satisfactoris». Segons les dades 
que ella mateixa va aportar, en dos 
anys i mig només han sol·licitat in-
formació 16 persones a títol indivi-
dual i 4 ajuntaments. I només en 
cinc d’aquests casos s’ha aportat la 
documentació que l’Església reque-
ria per tal d’iniciar la mediació. Dels 
cinc expedients tramitats tots han 
rebut una resposta negativa per part 
de l’Església catòlica. 

Gemma Ubasart valorava que, 

«en primer lloc, la iniciativa no ha 
funcionat perquè per iniciar el pro-
cediment calia que els particulars 
aportessin documentació sobre els 
béns afectats i no tothom en dispo-
sa. Aquests requeriment ha actuat 
com una barrera d’entrada». I hi afe-
gia que «dos no medien si un no vol, 
i en aquest cas l’Església no ha vol-
gut cooperar amb l’oficina de medi-
ació d’immatriculacions». En 
aquest sentit, hi afegia que en 
aquests moments «estem en con-
tacte amb la direcció general d’Afers 

Religiosos i el departament de Pre-
sidència per tal de repensar el paper 
de l’oficina per ser més eficaços en 
l’abordatge d’aquest tema». 

Tanmateix, la consellera de Justí-
cia, Drets i Memòria va argumentar 
en aquesta compareixença parla-
mentària que «més enllà de la deter-
minació, que la tenim, tenim un pro-
blema competencial». Així, afirma-
va que l’únic que pot fer la Genera-
litat en aquests moments és impul-
sar processos de diàleg i negociació, 
«però no canvis legislatius, que és 

competència estatal. El Govern es-
panyol ha fet alguns passos tímids 
en la línia de revertir privilegis histò-
rics de l’Església, com ara la publica-
ció de llistats de béns immatriculats 
o l’acord amb l’Església de retornar 
un miler de tots aquests béns immo-
bles. Però s’ha negat a abordar altres 
qüestions com la facilitació de les 
notes simples de la propietat o l’ar-
ticulació de normatives que perme-
tin la nul·litat de les immatriculaci-
ons realitzades sense títol suficient». 

Gemma Ubasart el fons de la 
qüestió: que fins a l’any 2015 la llei 
permetia que l’Església obtingués 
del registre de la propietat la imma-
triculació de finques a favor seu sen-
se títol de domini. Aquesta possibi-
litat equiparava l’Església amb la 
pròpia administració pública. Uba-
sart apuntava que fonts no oficials 
calculen que aquestes immatricula-
cions sense títol de domini han afec-
tat un total de 100.000 béns immo-
bles arreu de l’Estat, i que a Catalu-
nya es calcula una xifra que oscil·la 
entre els 3.700 que apuntava un in-
forme del Govern, fins a 9.000 fin-
ques que apunta Unió de Pagesos. 

La consellera subratllava que 
«compartim que aquest ha estat un 
privilegi històric que no és accepta-
ble en democràcia, on tothom hau-
ria de ser igual davant la llei», reivin-
dicació que a Catalunya ha estat so-
bretot assumida per entitats i orga-
nitzacions socials com Unió de Pa-
gesos i l’Associació de Micropobles 

La consellera va reiterar el «com-
promís del Govern de la Generalitat 
amb impulsar les iniciatives neces-
sàries perquè es faci justícia», i que 
això implica recuperar els béns im-
matriculats per l’Església on no jus-
tifiqui de forma clara la titularitat del 
bé en qüestió. «Per això volem adop-
tar un paper molt més actiu de dià-
leg i negociació amb l’Església. Ini-
ciarem contactes al més alt nivell per 
desencallar els expedients que te-
nim sobre la taula i els que puguin 
anar sorgint i vetllant per la segure-
tat jurídica», va reblar.

DAVID BRICOLLÉ. MANRESA/BARCELONA

Aragonès, llavors vicepresident, anunciant el 2020 a Sant Vicenç la creació de l’oficina ARXIU/QUERALT CASALS

La consellera de Justícia 
diu al Parlament que la 
Generalitat té «un 
problema 
competencial» per 
abordar el problema

El Govern admet el poc èxit 
de l’oficina de  mediació pels 
casos d’immatriculacions
u El servei es va presentar el 2020 a Sant Vicenç però només s’hi han 
tramitat 5 expedients i tots han rebut una resposta negativa de l’Església
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Un piromusical cerrará el año de
celebración del Manresa 2022
Manresa cerrará con un piromusical todo un año de actos para conmemorar los 500 años de la
estancia de San Ignacio de Loyola en la capital del Bages.

El piromusical tendrá lugar el 18 de febrero, a las ocho de la tarde, en la plaza Mayor,
coincidiendo con la fecha en la que Ignacio de Loyola se habría marchado de Manresa. El santo
estuvo en la ciudad durante 11 meses.

Inauguración de los Jardines de Luz

El espectáculo 'A taste of nature' es trata de una videocreación que se podrá ver en la fachada
del Ayuntamiento, con la actuación en directo de la vídeo artista Alba G. Corral y acompañada
de la violonchelista Björt Rùnars. 

Este espectáculo servirá también para inaugurar el Jardines de Luz, el festival de arte efímero
que se celebra por la Fiesta de la Luz, y que este año se traslada al fin de semana más cercano
a la festividad, con una duración de dos días. Después de esta actuación, se celebrará el
piromusical.

El mismo 18 de febrero, antes del espectáculo de clausura, el Ayuntamiento realizará una
recepción institucional de reconocimiento a las entidades, instituciones y patrocinadores que
han colaborado en el Año de Celebración, que han sido unos ochenta.

Manresa 2022 ha realizado más de 200 actividades para conmemorar los 500 años de la
estancia de Loyola en la capital del Bages.

Lee también Agencias

https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20230201/8724353/piromusical-cerrara-ano-celebracion-manresa-2022.html
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La Fundació del Convent de Santa Clara fa
una col·lecta per portar un hospital de
campanya a Ucraïna
El 14 de febrer sortirà de

Manresa

un contenidor amb destinació a

Kíiv

amb generadors i ajuda humanitària per les zones de conflicte d'

Ucraïna

.

A finals de febrer està previst que

Sor Lucía Caram

i el

Padre Ángel

de la

Fundació del Convent de Santa Clara

i de

Mensajeros de la Paz

, coincidint amb l'aniversari de l'inici de la guerra, visitin Ucraïna per lliurar el material. En
aquesta visita a Ucraïna el Padre Angel celebrarà una

eucaristia

per les víctimes de la guerra i, juntament amb Sor Lucía, visitaran els ferits civils i militars del
conflicte.

Per aquest motiu les dues entitats fan una crida a particulars i empreses per a aconseguir els

recursos necessaris

per comprar generadors o bé donar-los, en cas que en tinguin. 

Per altra banda, la Fundació del Convent de Santa Clara s'ha compromès a la compra d'un

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/107617/fundacio-convent-santa-clara-sor-lucia-caram-guerra-ucraina-hospital-campanya


hospital de campanya

per a les zones pròximes al conflicte. 

Per tal d'aconseguir els 2 milions d'euros que són necessaris ha posat en marxa una campanya
per

rebre donatius

a través de

Bizum

al 05122 o amb

transferències al compte

ES43 2100 3093 0722 0031 6970, indicant en el concepte si el donatiu es per als

Generadors

o per a l'

Hospital de Campanya

.
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L'Arquebisbat de Tarragona ajorna la reunió
demanada per l'ajuntament sobre el Centre
Catòlic
La

reunió

que hauria hagut tenir lloc aquest proper dijous

entre l'alcalde de Reus, Carles Pellicer

, i

l'Arquebisbat de Tarragona

, i en què s'haurien tractat els continguts del

conveni sobre els futurs usos del Centre Catòlic

de la capital del Baix Camp, s'ha

ajornat

. Fonts municipals ho han avançat aquesta tarda, tot precisant que, per ara,

no s'ha establert cap nova data

per a la trobada. 

La "contraproposta"

Cal recordar que va ser el

passat dilluns

quan Pellicer i la presidenta de la Diputació de Tarragona,

Noemí Llauradó

, van comparèixer plegats davant dels mitjans locals per exposar que des de l'Arquebisbat de
Tarragona se'ls havia fet una

"contraproposta" de conveni diferent de la prevista al novembre,

quan es va indicar que les dues administracions pagarien les obres de reforma de l'equipament
del carrer de la Presó. Per part seva, l'Església es va mostrar disposar a cedir al consistori
l'edifici, per tal que s'integrés a la xarxa de teatres municipals. 

En la "contraproposta", però, la propietat del Centre Catòlic va incloure algunes noves clàusules.

https://www.reusdigital.cat/noticia/97338/ajornada-reunio-ajuntament-reus-arquebisbat-centre-catolic
https://www.reusdigital.cat/noticia/97271/noves-condicions-arquebisbat-conveni-centre-catolic-son-inassumibles-ajuntament-reus-diputacio
https://www.reusdigital.cat/noticia/95959/acord-rehabilitar-centre-catolic-reus


La més comentada, de caràcter d'"estil", proposava que cap manifestació cultural que es
representés al teatre de la casa anés contra la moral catòlica. També contemplava el pagament
de lloguer a partir dels 25 anys d'ús municipal (al novembre s'havien pactat 99 anys de franc) i
l'ús exclusiu de la segona planta de la casa (n'hi ha un parell). 

Davant d'aquest escenari, tant Pellicer com Llauradó van descriure com

"inassumibles" les condicions

imposades per l'Arquebisbat de Tarragona. No obstant això, Pellicer va revelar que havia
demanat, per escrit, una trobada per mirar de mantenir vives les negociacions. Ja va assenyalar,
això sí, que la postura de l'Església "és ferma" i que les converses només podrien produir-se de
nou si giraven al voltant de l'acord pactat al novembre. Aquest, per cert, no es va arribar a signar.
Entre altres motius, perquè era necessari el vistiplau del Vaticà al respecte. 

Llegiu també:  
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Local La Selva

n El ple de Breda va aprovar di-
marts la renovació del conveni 
entre l’Ajuntament i el Bisbat de 
Girona per a la cessió d’ús de l’es-
glésia de Sant Salvador. L’acord 
permet renovar un conveni ja 
existent per a poder fer ús del 
temple per a altres esdeveni-
ments més enllà dels oficis religi-

osos, com per exemple concerts 
o altres activitats de caire cultu-
ral. Segons l’Ajuntament, l’acord 
estarà vigent durant el període 
2023-2025. El punt es va aprovar 
amb els vots favorables d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i el 
Partit Socialista de Catalunya, 
mentre que va comptar també 
amb l’abstenció de la CUP.

Breda renova el conveni amb 
el Bisbat per usar l’església 
DdG. BREDA

n La formació de Junts per Lloret 
ha demanat quina és la previsió 
de construcció definitiva de l’ins-
titut Sant Quirze i la creació d’un 
nou centre escolar al municipi. A 
causa de «la greu situació que pa-
teixen els centres educatius a Llo-
ret de Mar», el grup polític ha re-
clamat al Departament d’Educa-
ció quines són les actuacions que 
tenen previstes per tal d’alleuge-

rir la situació. «Lloret no es pot 
permetre tenir el sistema educa-
tiu col·lapsat. Necessita posar en 
marxa nous centre educatius que 
permetin donar resposta a la 
manca de places escolars que pa-
teix el municipi», va destacar la 
diputada Tònia Batlle.  

Per aquest motiu, també han 
sol·licitat disposar de les ràtios 
d’alumnes durant el curs actual 
en els centres escolars. La forma-

ció subratlla que «l’educació és 
molt important és per això que el 
cap de llista Jordi Martinez, 
acompanyat dels membres de 
l’equip Antonio Fernández i 
l’Esther Robles, han començat 
una sèrie de visites a les escoles 
de Lloret de Mar». Els darrers dies 
van visitar l’institut Rocagrossa i 
l’Immaculada Concepció per tal 
de conèixer la seva situació de de-
manda i les seves necessitats. 

DdG. LLORET DE MAR

Junts Lloret reclama més escoles

n «T’importa si fumo? Estic una 
mica nerviosa», pregunta Rosa 
Cañameras mentre s’encén una 
cigarreta al balcó de la seva habi-
tació. Amb el braç recolzat a la ba-
rana, fixa la mirada cap al principi 
del carrer mentre espera que arri-
bi la comitiva judicial que ha de 
determinar si avui podrà dormir al 
seu llit o si deixa de tenir un domi-
cili permanent. «Ja són aquí», diu 
fent un crit a la comitiva de la Pla-
taforma d’Activistes per l’Habitat-
ge i Contra el capitalisme (PAHC) 
que s’ha concentrat al portal de 
l’habitatge ubicat al carrer Mes-
quita de Còrdoba de Blanes.  

En un costat del carrer hi apa-
reixen dos cotxes dels Mossos 
d’Esquadra juntament amb un 
tercer vehicle amb la comitiva ju-
dicial. Dues dones i quatre mossos 
d’esquadra s’apropen al grup de 
persones de la PAHC. Uns metres 
més endarrere, quatre homes s’ho 
miren amb expectativa. Refusen 
dir el seu nom o l’empresa per la 
qual treballen, però comenten 
que són els encarregats de canvi-
ar el pany en cas que es produeixi 
el llançament. Un d’ells, exposa 
que treballa per una companyia 
subcontractada per Coral Homes 
-propietària de l’immoble- que ha 
d’elaborar un informe que deter-
mini qui viu en aquell habitatge, 
indica. Un dels qui l’acompanya, 
afegeix que «gairebé tots els dar-
rers llançaments són de fons vol-
tor i cada vegada hi ha més màfies 
de compravenda de pisos per ser 
ocupats». Coral Homes S.L., que 
segons apunta la PAHC ha refusat 
negociar un lloguer social amb 
l’afectada, s’autodefineix a la seva 
pàgina web així: «Coral Homes és 
propietària d’una de les majors 
carteres d’actius del sector immo-
biliari. Més de 70.000 immobles 
distribuïts per tot el territori». 

Cañameras, de 40 anys, va ocu-
par l’habitatge l’any 2016 i des 
d’aleshores ha viscut aquí amb els 
seus dos fills, de 9 i 13 anys. Té un 
expedient obert a Serveis Socials, 

cobra la renda mínima i apunta 
que «no sé què passarà si em fan 
fora»: «No he fet les maletes ni he 
recollit la roba perquè confio que 
es pugui aturar. Tampoc els hi he 
dit als meus fills, ara són a l’escola 

i he pensat que era millor afrontar-
ho tot tal com vingui», exposa 
mentre llança la cigarreta al terra 
del balcó i la trepitja. Es dirigeix 
cap a l’entrada i esquiva amb la mi-
rada les esportives infantils que hi 

ha al costat de la porta. «No em va 
quedar més remei que ocupar. 
Som tres i els ingressos no m’arri-
ben. Però jo només vull pagar un 
lloguer assequible i tenir un sostre 
digne», afegeix.  La comitiva judi-

cial i un mosso d’esquadra pugen 
a parlar amb ella i, al cap d’uns ins-
tants on es talla la tensió, surten de 
l’immoble: no hi ha desnona-
ment. Els agents, que reconeixen 
que tampoc els hi agrada aquesta 
tasca, enfilen cap als vehicles i 
marxen.  

Cañameras surt de l’immoble i 
es torna a encendre una cigarreta 
mentre agraeix a la comitiva de la 
PAHC el recolzament. Desconeix 
si hi ha una nova data programa-
da per a un nou llançament. Hau-
rà de trucar als jutjats per saber si 
aquesta escena es tornarà a repe-
tir.  

Desnonaments a l’alça 
El portaveu de la PAHC a Blanes, 
Marcos Martín, exposa que la si-
tuació habitacional al municipi 
«és crítica»: «En la darrera reunió 
amb Serveis Socials de l’Ajunta-
ment ens van comentar que reben 
dues notificacions de desnona-
ments a la setmana. Nosaltres por-
tem cinc llançaments aturats 
aquest mes de gener, però hi ha 
molts casos que no ens arriben. En 
total tenim actius 16 casos, són 
principalment famílies però tam-
bé hi ha alguna persona gran sola 
i gent jove». 

Martín afegeix que «pensàvem 
que l’alcalde actual faria més, però 
no ha sigut així. La situació és molt 
greu, hi ha una onada de casos 
molt gran i ens toca en un mal mo-
ment. La demanda d’habitatge és 
molt superior  i no hi ha pisos so-
cials per a tanta gent. A més, des-
prés de la pandèmia hem notat 
que hi ha menys gent i això ho fa 
encara més complicat».

Habitatge. La Plataforma d’Activistes pel dret a l’Habitatge de Blanes alerta del repunt de desnonaments que 
viu el municipi en els darrers mesos: en tan sols 31 dies, els activistes indiquen que han aturat cinc llançaments. 
L’ens subratlla que el moviment ha perdut força després de la pandèmia i fa una crida a l’administració.

CRÒNICA

Clara Julià 
BLANES

u LA PLATAFORMA D’ACTIVISTES ATURA EL DESNONAMENT. 1 Un agent dels Mossos d’Esquadra dialoga amb 

la comitiva de la PAHC i l’afectada. 2 Rosa Cañameras al balcó del seu habitatge mirant el carrer. 3 Un grup de 

membres de la PAHC aixeca cartells amb el lema «dret a l’habitatge», ahir. F DAVID APARICIO
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2 3

u La PAHC atura el desnonament d’una mare amb dos fills menors d’edat a Blanes

«Només vull pagar un lloguer 
assequible i tenir un sostre digne»
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Arrels Sant Ignasi comença les obres per
reformar els seus habitatges socials |
Catalunya Religió
ARRELS SANT IGNASI Gràcies a la campanya 'Moblem una llar, moblem una vida', la
Fundació Arrels Sant Ignasi ha iniciat les reformes als seus habitatges que donen suport a
persones vulnerables. Després d'assolir l'objectiu de la campanya, s'han prioritzat les
necessitats detectades de cada un dels pisos, tenint en compte quines són les més urgents.

Una de les primeres accions ha estat pintar un dels pisos de suport. També s’ha començat a
plantejar la reforma de la cuina del pis de la comunitat terapèutica on viuen vuit usuaris. 

És fonamental que, tenint en compte els processos de vida dels membres de la nostra comunitat,
aquests puguin gaudir d’un lloc digne on descansar i sentir-se com a casa. Actualment, hi ha 21
persones vivint en habitatges de l’entitat, el que resulta una tasca de manteniment important per
a la fundació.

A partir de les aportacions que ha rebut Arrels Sant Ignasi, ha estat possible la dignificació
d’alguns dels habitatges i, per tant, la vida d’aquelles persones que més ho necessiten. El dret a
un habitatge adequat és un dret humà com d’altres, i no s’hauria de vulnerar. La Fundació Arrels
Sant Ignasi explica que cal sumar-hi el suport i caliu de cada veí i veïna, i per això, des de la
mateixa fundació conviden a tota la ciutadania a millorar les relacions socials i xarxes de suport
amb i per les persones en situació d’exclusió residencial.

'Moblem una llar, moblem una vida'

La campanya 'Moblem una llar, moblem una vida', que va finalitzar el 31 de desembre, va assolir
l'objectiu de 7.000 € per destinar-los a millorar les condicions dels habitatges de la fundació fent
petites reformes, canviant el mobiliari o renovant alguns electrodomèstics.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/arrels-sant-ignasi-comenca-obres-reformar-seus
https://arrelssantignasi.cat/
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Tret de sortida de la Candelera a Castelló |
Joan Puntí | CASTELLÓ D’EMPÚRiES |
Societat | El Punt Avui
Joan Puntí - CASTELLÓ D’EMPÚRiES

Les tradicionals celebracions de la Festa de la Candelera a Castelló d’Empúries tindran avui el
tret de sortida amb la missa solemne a la basílica de Santa Maria, amb la Coral Castellonina i
l’acompanyament d’Ivan Joanals. A les dotze hi haurà sardanes a la plaça dels Homes i a les
set de la tarda es lliuren els premis Espiga i Timó, a la capella del convent de Santa Clara. La
música arrenca divendres a les onze de la nit amb la Festa Jove. El grup Red Hot Chili Covers
obrirà la nit a la sala municipal amb el seu repertori de tribut a la banda californiana Red Hot
Chili Peppers. Seguidament, continuarà la festa amb les versions de La Masovera Barbuda.

Dissabte, tallers familiars i campionat de botifarra, al matí, i a la tarda, a les cinc, l’espectacle
infantil de l’Albert Such amb xocolatada a la sala i, una hora més tard, es presentarà el llibre Els
esquitxos de la pedra de Salvador Famoso. Al vespre, a la sala, espectacle d’humor i música
amb Intermusic By Rko DJ. Diumenge al matí es fa la fira de brocanters a la plaça Joan Alsina,
el mercat del llibre vell a la plaça Jaume I i l’espectacular despertada amb els Fusellers de
Castelló, a l’aparcament del pont Vell. També hi haurà trobada de puntaires, ballada de danses
populars i sardanes, a les dotze a la plaça dels Homes, amb l’orquestra Montgrins. A dos quarts
de sis, concert i ball amb el Montgrins a la sala municipal.

https://elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2249319-tret-de-sortida-de-la-candelera-a-castello.html#comments
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REUS

Redacció

El Centre de Lectura ha impul-
sat, amb la col·laboració del 
Consorci del Teatre Bartrina, 
l’Escola de Dansa del Centre de 
Lectura i l’Institut Municipal 
Reus Cultura, els premis Òrbita 
de Dansa Contemporània, amb 
els objectius de promoure aques-
ta expressió artística en tots els 
seus àmbits, fer-la més visible, i, 
d’aquesta manera, esdevenir una 
via de projecció per als professio-
nals del sector. L’organització ha 
programat tres jornades en què 
els participants podran demos-
trar les seves habilitats i captivar 
un jurat.

La difusió, la creació i la for-
mació seran els tres valors que 
determinaran els guanyadors 
dels guardons. En concret, s’han 
programat tres categories de 
concurs. La primera estarà de-
dicada als ballarins amateurs a 
partir de sis anys. Serà una com-
petició oberta al públic en el qual 
els participants seran valorats 
per un jurat de reconeixement 
internacional. Al seu torn, aquest 
bloc es dividirà en les modalitats 

de solos, duos i actuacions gru-
pals.

Els professionals de la dansa 
també tindran el seu espai en 
els premis Òrbita. En concret, 
podran competir en el concurs 

coreogràfic professional, que 
busca que puguin demostrar les 
seves últimes creacions. Si bé el 
guardó serà econòmic, assistiran 
a les representacions programa-
dors teatrals que també podran 

premiar als participants convi-
dant-los a formar part de dife-
rents esdeveniments culturals.

Finalment, s’ha convocat un 
concurs de performance, en el 
qual la proposta guanyadora par-
ticiparà en la pròxima edició del 
Festival COS de Reus. Així ma-
teix, se li atorgarà un premi eco-
nòmic perquè pugui allargar la 
peça seleccionada i convertir-la 
en espectacle.

Els premis Òrbita arrencaran 
el divendres 10 de febrer, quan 
els participants de la modalitat 
coreogràfica professional po-
dran assajar al Teatre Bartrina. 
Dissabte, a partir de les 12 hores, 
el mateix recinte acollirà el con-
curs. D’altra banda, la competi-
ció amateur tindrà lloc a les 17 h.

El matí de diumenge estarà 
reservat al concurs de perfor-
mance, que es dividirà entre el 
Castell del Cambrer –a partir de 
les 10.30 h.– i Cal Massó –des 
de les 11.30 h.–. El Teatre Bartri-
na tornarà a concentrar tots els 
focus en la gala de cloenda, on 
s’entregaran els guardons. L’acte 
començarà a les 17 h.

CULTURA

Neixen els premis Òrbita per 
promoure la dansa contemporània
S’entregaran guardons als ballarins ‘amateur’, als professionals i a les millors ‘performance’

AJ. REUS

Els reconeixements es van presentar ahir a l’Ajuntament.

Redacció

La sala d’actes de la Cambra de 
Comerç de Reus va acollir ahir 
el lliurament de la segona edició 
dels premis pel Medi Ambient 
Ciutat de Reus, que organit-
zen l’Ajuntament i la Cambra. 
Aquests guardons reconeixen 
les bones pràctiques ambientals 
de les empreses del municipi i 
el seu compromís amb els Ob-
jectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). T.Q. Tecnol, 
Asolgrup Enginyers i El Brot van 
ser les companyies premiades 
en les categories de gran i mit-
jana empresa, petita empresa i 
microempresa, respectivament. 

En concret, el jurat va valorar 
de Tecnol la construcció de la 
seva nova seu corporativa «amb 
un evident compromís amb el 
medi ambient, l’avantguarda 
tecnològica, la innovació i l’en-
torn social productiu», ja que té 
com a objectius optimitzar i ma-
ximitzar l’eficiència energètica 
i de materials «per obtenir una 
petjada de carboni zero».

Pel que fa a Asolgrup En-

ginyers, es va destacar que 
l’empresa ha ampliat les instal-
lacions de plaques fotovoltai-
ques, ha adquirit vehicles elèc-
trics, ha aconseguit un reciclatge 
del 100% del paper i ha posat en 
funcionament una companyia 
certificadora de la petjada de 
carboni al sector agrícola.

Respecte de l’empresa coo-
perativa El Brot, es va remarcar 
que des de fa 41 anys «practica 
i fomenta les bones pràctiques 
socials i mediambientals en el 
consum agroalimentari», amb 
la comercialització de productes 
de quilòmetre zero.

Addicionalment, es van lliu-
rar accèssits a Lyondell Basell, 
Hídrica Grup i Detail Car Reus, 
en cada una de les tres moda-
litats. Finalment, es va atorgar 
una menció especial a Tomàs 
Barberà, que el 2021 va celebrar 
el seu centenari, com una mos-
tra d’agraïment per la «sensibili-
tat històrica que la propietat de 
la botiga ha demostrat sempre 
en favor de la sostenibilitat».

El regidor de Recursos Hu-

mans i Medi Ambient, Daniel 
Rubio, va aprofitar la trobada 
per presentar la iniciativa mu-
nicipal per a subministrar elec-
tricitat a l’Ajuntament i als equi-
paments públics, Reus Energia. 
Rubio també va posar de mani-
fest que el consistori «impulsa 
polítiques fiscals que ajuden a 
l’economia productiva, posant 
accent en el medi ambient, com 
ara les bonificacions de l’IBI per 
a la instal·lació de plaques so-
lars fotovoltaiques». «Reus és 
una ciutat compromesa amb els 
ODS i les iniciatives presentades 
als premis són bon exemple del 
compromís empresarial amb el 

futur de la nostra ciutat», afegí.
Per la seva banda, el presi-

dent de la Cambra, Jordi Just, 
va destacar la importància dels 
guardons en l’estratègia corpo-
rativa de medi ambient. A més, 
va anunciar la creació d’un ser-
vei d’atenció i assessorament a 
les companyies en l’àmbit ener-
gètic, amb la contractació d’un 
tècnic qualificat.

L’acte de lliurament va estar 
presidit per la directora gene-
ral d’Energia de la Generalitat, 
Assumpta Farran, qui abans de 
l’entrega va pronunciar la xerra-
da Cap a una transició energèti-
ca intel·ligent.

OLÍVIA MOLET

Tomàs Barberà va ser reconegut per la seva història.

Reus premia les bones 
pràctiques ambientals de 
les empreses de la ciutat

MEDI AMBIENT

Es va reconèixer a Tecnol, Asolgrup i El Brot

Comissen 230 plantes de 
marihuana al Mas Pellicer

SALUT PÚBLICA

Els Mossos d’Esquadra, junta-
ment amb la Guàrdia Urbana, 
van detenir ahir  al matí, al bar-
ri Mas Pellicer, un home de 26 
anys com a presumpte autor 
d’un total de tres delictes: con-
tra la salut pública, defrauda-
ció de fluid elèctric i ocupació 
d’immoble. En el marc del dis-
positiu policial, es van comis-
sar 230 plantes de marihuana i 
es van identificar 27 persones. 
Així mateix, es van interposar 
21 denúncies per defraudació 

de fluid elèctric i tres més per 
ocupació d’immoble. També 
ahir, però a la matinada, sis do-
tacions dels Bombers de la Ge-
neralitat van treballar per ex-
tingir un foc en una bugaderia 
de l’avinguda de Falset. El cos va 
rebre l’avís a les 2.29 h. L’incen-
di va cremar diversos cubells de 
roba i va afectar una màquina 
per temperatura. Els Bombers 
van procedir a l’extinció del foc, 
van revisar la maquinària i van 
ventilar la nau. Redacció

Redacció

L’Oficina Jove del Baix Camp, 
l’espai d’atenció a joves espe-
cialitzat en temes d’emanci-
pació, ha organitzat la jornada 
d’orientació universitària De 
Tu a Tu, per tal que alumnes 
que estiguin a la URV es puguin 
trobar amb joves en l’etapa del 
Batxillerat perquè aquests pu-
guin preguntar dubtes sobre els 
diferents graus, els itineraris o 
la vida universitària en gene-
ral.  La finalitat de la sessió és 
la interacció entre els diferents 
grups d’estudiants, de mane-
ra que els universitaris siguin 
els que expliquen i aporten 
informació útil i de tu a tu, en-
tre iguals, que faciliti la presa 
de decisions. El canvi d’etapa 
educativa molts cops genera 
dubtes i inquietuds difícils de 
gestionar i, d’aquesta manera, 
s’oferirà un espai de diàleg per-
què es puguin resoldre aquestes 
qüestions sobre el futur. 

La trobada tindrà lloc el prò-
xim dimecres a la Palma. La 
sala polivalent es dividirà en 

diferents espais segons els àm-
bits d’estudi –ciències, ciènci-
es de la salut, ciències socials 
i jurídiques, arts i humanitats, 
arquitectura i enginyeries–. 
Mitjançant plafons expositius, 
es mostrarà la informació al 
respecte, com el nom dels graus 
representants, les seves sorti-
des professionals o la nota de 
tall per accedir-hi. 

Al matí, la jornada estarà 
destinada a centres educatius 
i visites concertades en grup, 
mentre que a la tarda, joves i fa-
mílies podran presentar-s’hi de 
manera individual, si bé és ne-
cessari inscriure’s prèviament a 
través de la pàgina web https://
inscripcions.reus.cat/detuatu. 

La idea sorgeix de les jor-
nades De tu a tu, d’informació 
acadèmica entre estudiants, 
que s’organitzen des de fa qua-
tre anys. Amb la pandèmia, les 
sessions van passar a fer-se 
en línia, demanant vídeos als 
alumnes, però després del con-
finament, es torna al format 
presencial.

La Palma acollirà una 
jornada d’orientació 
universitària dimecres

EDUCACIÓ

Es reuniran alumnes de Batxillerat i de la URV

L’Arquebisbat ajorna la reunió 
d’avui amb l’Ajuntament

CULTURA

L’Ajuntament de Reus i l’Ar-
quebisbat de Tarragona teni-
en intenció de reunir-se avui 
per tractar el tema de la cessió 
de l’edifici del Centre Catòlic. 
No obstant això, la reunió, de 
moment, no es produirà. L’au-
toritat eclesiàstica va notificar 
ahir al consistori que ajorna 
la trobada. Fonts municipals 
detallen que s’està pendent de 
trobar una nova data, si bé s’es-
pera que sigui «al més aviat pos-
sible». L’alcalde, Carles Pellicer, 

i la presidenta de la Diputació 
de Tarragona, Noemí Llauradó, 
van comparèixer dilluns per 
qualificar d’«inassumibles» les 
noves condicions proposades 
per l’Arquebisbat per a cedir 
l’edifici i poder-lo incorporar a 
la xarxa de teatres. El batlle va 
explicar que feia unes tres set-
manes que havia demanat reu-
nir-se amb els representants de 
l’Església i que, malgrat l’últim 
revés, tenia intenció d’anar-hi i 
parlar sobre la situació. SPM
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Pere Gassó Ollé 
PERIODISTA

MIRALLS

F
a anys que els confessio-
naris es van convertir, gai-
rebé, en peces de museu. 
En realitat, molts de la ge-

neració Mil·lennial o la Z (entre 
20 i 40 anys) es deuen preguntar 
què és aquella espècie de caseta 
de fusta que encara es pot veure 
en alguna església i mai no hi ha 
ningú. La religió catòlica associa 
confessar-se a penediment i reco-
neixement dels pecats. El fet 
d’obrir la boca i alliberar-se a les 
orelles del mossèn confessor ha-
via estat, al llarg de segles, un 
gran exercici terapèutic. I, encara 
que la confessió fos de pecats 
mortals, el perdó estava assegu-
rat, tot i que potser comportés 
una penitència. 

En aquest segle XXI és molt 
improbable que una persona es 
confessi, però sí que moltes en te-
nen necessitat de reconciliar-se 
amb la seva ment. Per això, emer-
geixen amb més força que mai, 
tècniques de meditació per tro-
bar l’equilibri desitjat. Més habi-
tual i universal que meditar és 
convertir els metges i infermeres 
de capçalera, també dits d’aten-
ció primària, en els confessors. 
Els de la bata blanca estan acos-
tumats a escoltar tots els mals i 
les intimitats dels pacients. Ells 
saben que una persona quan par-
la del que l’amoïna, li passen la 
meitat dels mals i surt renovada 
de la consulta. Quan aquestes 
darreres setmanes, els metges 

reivindiquen més temps és per-
què volen treballar bé i saben que 
escoltar els malalts i mirar-los els 
ulls –i no només l’ordinador– és 
una de les millors medecines. Els 
metges i infermeres de capçalera 
són els grans pilars del sistema, 
no són de segona divisió. Oficial-
ment, són especialistes em Medi-
cina de Família, tenen una visió 
integral del pacient i una alta ca-
pacitat resolutiva. 

El col·lapse de la sanitat que es 
viu al nostre estat, fa que l’acces-
sibilitat als metges sigui compli-
cada. Fins i tot, els de primària, 
que és el primer nivell de confes-
sionari per qualsevol mal, gran o 
petit, tenen agendes plenes. 
Mentrestant, creixen els proble-

mes de salut emocional i per 
apaivagar-los cal dotar-los de 
més recursos humans i econò-
mics. Els psicòlegs són el present, 
però encara més el futur. La sani-
tat pública haurà de fer un pas 
endavant per integrar-ne més.  

Mentrestant, les perruqueries 
encara exerceixen de confessio-
nari on deixar anar d’allò més 
transcendent a allò més insignifi-
catiu  per a la persona. A banda 
de parlar de tot i força,  les re-
vistes del cor eren i encara són 
analgèsiques en aquests establi-
ments. Semblant passa amb les 
barberies, amb rols diferents, 
amb el futbol, diaris esportius i 
alguna intimitat per part dels més 
atrevits. 

Les mascotes, sobretot els gos-
sos, també són bons aliats per a 
les interaccions i alliberament de 

tensions i emocions negatives. 
Només cal sortir al carrer per 
constatar que la mascota i el seu 
amo parlen gairebé permanent-
ment, cadascú amb el seu llen-
guatge. Es confessen, s’estimen i 
s’ajuden mútuament. Ara que es 
fan estudis per a tot, per allò vital i 
per allò banal, caldria saber el pa-
per que assoleixen les mascotes 
al segle XXI com a eines terapèu-
tiques. És possible que vagi tard i 
aquesta recerca ja estigui feta. 

A mesura que evoluciona la 
societat, hem de ser capaços de 
trobar més formes de confessar-
nos perquè, tal com va l’Església 
contemporània, no crec que tor-
nem a les èpoques que era obligat 
passar per aquella caseta de fus-
ta, on al mig hi havia el capellà, i a 
una banda o altra, l’home o la 
dona.

FALTEN CONFESSIONARIS

N
ascuda a Nàpols el 
1476, era filla del com-
te-rei Joan II  i de la 
seva segona esposa, Jo-

ana Enríquez. Germana de Fer-
ran el Catòlic, visqué al seu ser-
vei. Com a dona, la seva vida va 
estar marcada per les necessitats 
dels homes de la seva família. 
Tota la seva vàlua quedà reduïda 
a fer-los de peó d’escacs, de se-
cretària, d’agent al servei... Si ha-
gués estat home o Isabel la Catò-
lica hagués estat lesbiana, d’altra 
manera haurien anat les coses. 
Però aquells homes utilitzaven 
les dones com a drets adquirits, 
sense demanar, només exigint i 
oblidant-se de les gràcies. 

Hagué de viure la seva infante-

sa i joventut a l’ombra del germà, 
de la seva cunyada Isabel la Catò-
lica i dels seus germanastres. Per 
tant, li va ser impossible tenir un 
paper rellevant tot i ser filla de rei. 

Als vuit anys, ella i sa mare van 
ser confinades a Navarra com  a 
garantia del pare i marit.  

En morir, la seva mare va dei-
xar-li una renda anual, fins al ma-
trimoni, de 400 florins d’or. El 
pare va contribuir a «la seva casa» 
de manera que pogués tenir una 
molt bona educació per poder ser 
una futura reina. Era una bona in-
versió per poder casar-la millor. 

Però no els va importar malca-
sar-la amb el seu cosinastre Fer-
ran I de Nàpols, que tenia cin-
quanta-tres anys. Ella, tan sols 

vint-i-dos.  Ell era vell per l’època i 
gens agraciat. A més, va demos-
trar escasses qualitats polítiques. 
En canvi, ella era considerada 
una de les dones més atractives i 
cultes de la seva època. Però Fer-
ran volia el regne de Nàpols per a 
la Corona d’Aragó i Joana, a callar 
i creure. 

En sabia, de creure; des de pe-
tita sa mare li havia encomanat la 

missió d’escombrar i endreçar les 
trencadisses que el seu fogós ger-
mà anava causant pel món. 

I ella va convèncer Ferran per-
què reconegués els dos fills il·legí-
tims que havia engendrat abans 
del seu matrimoni amb la futura 
reina catòlica. I va treballar inten-
sament per llaurar-los un bon fu-
tur. Ella va ser sempre la millor 
agent de Ferran. 

El germà va aprofitar-se’n per-
què el pare ja era massa vell per 
fer tractes. Tot i que els acceptava 
encantat. I van enviar-la a Nàpols, 
des d’on va continuar treballant 
per ajudar pare i germà. El matri-
moni va tenir una filla que va ser 
reina consort de Nàpols i un fill 
que va morir petit. 

Quan va enviudar, Joana es va 
convertir en un actiu encara més 
potent mentre regnava el seu fi-
llastre Alfons II. Es va convertir en 
una reconeguda diplomàtica i va 
ser una discreta espia que va pro-
vocar la caiguda de la branca na-
politana dels Trastàmara. 

Per això hagué de fugir de Nà-
pols i passà a València amb la 
seva filla Joana, ja vídua. Hi tornà 
el 1506 amb el seguici de Ferran 
el Catòlic i hi establí una cort re-
naixentista castellanitzant.  

Morí a Nàpols als cinquanta-
dos anys. Tot i les seves aportaci-
ons polítiques i personals, pràcti-
cament només tenim petites res-
senyes d’ella i fora dels llibres 
d’història. 

I és que amb tants menyspreus 
i imposicions no és estrany que se 
la conegui com la reina trista.

Maria Dolors Guàrdia Rubies

JOANA D’ARAGÓ, VÍCTIMA DE LA DIPLOMÀCIA

LA SIMONETA

«Tot i les seves aportacions 
polítiques i personals, 
pràcticament només tenim 
petites ressenyes d’ella»

DIARIIGUALADAD’
I també a la web

www.diaridigualada.cat

L’últim dijous de cada mes,
al teu quiosc amb 

Nova etapa
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