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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 
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INTERNACIONAL

El reconocido director de cine ira-
ní Jafar Panahi, de 62 años,co-
menzó ayer una huelga de ham-
bre para denunciar su encarcela-
miento desde el pasado julio,
cuando fue detenido tras denun-
ciar el arresto de otros dos cineas-
tas. “Rechazo comer o beber cual-
quier alimento y medicinas hasta
que sea liberado. Permaneceré en
este estado hasta que quizás mi
cuerpo sin vida sea liberado de

prisión”, manifestó Panahi en
una carta publicada en redes so-
ciales por su familia.

El autor de las premiadas Taxi
Teherán oNo Bears calificó el tra-
tamiento de la justicia iraní y de
las fuerzas de seguridad de “ilegal
e inhumano” y su arresto lo defi-
nió como “secuestro”. Panahi afir-
mó que mientras se arresta, con-
dena y ejecuta a “la inocente ju-
ventud” del país en menos de 30
días, en referencia a los ahorca-

mientos por las protestas que han
sacudido el país en los últimos
meses, su caso tardó más de 100
días en ser transferido de un tri-
bunal a otro.

“Hoy, como mucha gente que
está atrapada en Irán, no tengo
más remedió que protestar por el
inhumano comportamiento con
mi posesión más preciada, es de-
cir, mi vida”, afirmó. Panahi fue
arrestado en julio del año pasado
por protestar por la detención de

los cineastas Mohamad Rasoulof
yMostafa Ale Ahmad, que habían
sido encarcelados por criticar la
represión de unas protestas desa-
tadas por el derrumbede un edifi-
cio en el sur del país que dejó de-
cenas de muertos en 2022.

El arresto de Panahi reactivó
una condena de 2010 a prisión de
seis años por atentar contra la se-
guridad nacional, que fue suspen-
dida en su momento. Esa pena
también vetaba la salida del reali-

zador del país, escribir guiones y
rodar películas hasta 2030.

Entre los numerosos premios
de su carrera internacional, Pana-
hi ganó en 2015 el Oso de Oro de
Berlín conTaxi Teherán. Anterior-
mente, en 2008, consiguió el ga-
lardón de mejor guion en Cannes
por su película Three Faces. Ocho
años antes, en 2000, con El círcu-

lo, había conseguido el León de
Oro en Venecia. Su último trabajo
estrenado ha sido No Bears

(2022), un aplaudido alegato con-
tra la falta de libertades en Irán,
que se alzó en Venecia con el Pre-
mio del Jurado.

Panahi inicia la huelgadeham-
bre cuando aún resuenan las pro-
testas en Irán por la muerte el 16
de septiembre de Masha Amini,
detenida tres días por llevar mal
puesto el velo islámico.

Kinsasa fue el centro del mun-
do el 30 de octubre de 1974. Mu-
hammad Ali y George Foreman
se disputaron en la capital de la
República Democrática del Con-
go —entonces Zaire— el título
mundial de pesos pesados.

El primero, a sus 32 años, bus-
caba cambiar su imagen después
de tres años sin licencia por ne-
garse a combatir en Vietnam.
“Ellos nunca me han llama-
do negro de mierda”, defen-
dió con su afilada lengua.

Su contrincante, un jo-
ven Foreman, campeón del
mundo de los pesos pesa-
dos a los 25 años, tenía al
público local en contra gra-
cias a una campaña organi-
zada por Ali con la que lo-
gró mandar unmensaje po-
lítico, racial y en defensa
de los derechos civiles que
elevó el boxeo más allá de
una simple pelea.

Kinsasa fue también
esos días una descomunal
fiesta al ritmo de Zaire 74,
un festival de tres días con
las mejores estrellas del
pop y el soul: James
Brown, Celia Cruz, Bill
Withers... Sucedió en el Es-
tadio 20 de mayo, que que-
dó obsoleto y fue sustituido
años después por el gran
Estadio de los Mártires.
Ayer, este recinto volvió a
tener su momento de glo-
ria internacional.

La pelea de Ali, financia-
da por el dictador Mobutu
Sese Seko para limpiar su
imagen, congregó a unas
60.000personas en lo que pa-
ra siempre se llamaría Rum-
ble in the Jungle [Combate en la
jungla]. El Papa conoce la histo-
ria. En el avión a Kinsasa, la escu-
chó de boca de un periodista que
le regaló el libro de Norman Mai-
ler que recuerda aquel evento (El
combate).

Ayer por la mañana, unas
65.000 personas, la mayoría jó-
venes, recibieron al Pontífice en
el centro deportivo multiusos
más grande del Congo con un
coro algo distinto, pero igual de
enfervorecido. Llevaban horas
esperándolo. Habían preparado
bailes, música, comida. Un
fiestón parecido al del día ante-
rior en el aeropuerto de N’dolo,

pero con unamedia de edad que
no superaba los 17 años y un
discurso pensado para ellos. “Es
triste ver jóvenes que están ho-
ras frente a un teléfono. Des-
pués de que contemplaran tan-
to tiempo la pantalla, los miras
a la cara y ves que no sonríen, la
mirada está cansada y aburrida.
La vida no se escoge tocando la
pantalla con el dedo”, propuso
en lo que sería el mayor acto de
rebeldía de un joven actual.

El mensaje del Papa, en un
país donde crece el catolicismo
y la vigencia de su discurso no
se ha marchitado, fue acogido
con devoción. “¡Santo súbito!”,

rezaban algunas pancartas pi-
diendo su canonización en vida.
En esta parte del mundo es un
verdadero mito.

Un niño de unos seis años
iba incluso disfrazado de carde-
nal, portando todos los comple-
mentos y causando la fascina-
ción de toda la comitiva de la
Santa Sede (algunos con el mis-
mo atuendo que el chaval).

“No se dejen llevar como un
tronco seco en un río de lodo.
Siéntanse indignados, sin caer
nunca en los halagos de la co-
rrupción, que son persuasivos
pero envenenados. ¡No a la co-
rrupción!”, gritó el Pontífice ca-

si al final de su discurso, ponien-
do en pie al estadio, que comen-
zó a corear su nombre y a saltar
enloquecido.

Francisco intentaba seguir
hablando, pero el público, com-
pletamente extasiado por el mo-
mento de comunión colectiva,
no le dejaba y seguía gritando
en lingala y contra el presiden-
te del país, Félix Antoine Tshise-
kedi, a quien culpaban de sus
males: “¡Kanyaka ezali kaka!

[La corrupción continúa]”
y “Biso ba jeunes, toza na
nisala te [Nosotros, los jóve-
nes, no tenemos trabajo]”.

Una leyenda
En una de las gradas esta-
ba Jean Makaya, de 33
años. Gorra de beisbol, ca-
dena de oro. Venía acompa-
ñando a su hijo Erick, que
llevaba una camiseta con
la foto del Papa y no dejaba
de cantar. Su padre —el
abuelo del chaval— presen-
ció la pelea del siglo, cuen-
ta Jean.

“Fue siempre como una
leyenda en casa. Fue un
momento increíble para la
ciudad. Pero esto es mejor,
créeme. Mira toda esta gen-
te cómo está”, opina. Ha-
bría que hacer una encues-
ta, claro. Pero hay muchas
diferencias entre aquel oc-
tubre del 74 y ahora.

Ali acababa de convertir-
se entonces al islamy el Papa
predica el catolicismo. Ade-
más, el público gritaba en éx-
tasis aquello “Ali Bomayé”
(Ali, mátalo), en las antípo-
das de los mensajes de paz.
Pero además, los boxeadores
terminaron entonces en Kin-

sasa por un error de cálculo.
Don King, entonces un joven

e inexperto promotor de boxeo,
prometió a cada uno cinco mi-
llones de dólares por la pelea.
El problema es que luego no en-
contró a nadie en su sano juicio
que lo pagase. La única oferta,
de hecho, llegó desde el cora-
zón del África y la puso sobre la
mesa Mobutu, deseoso de blan-
quear su régimen. El Papa, y en
eso sí hay algunos parecidos, sa-
be que hay elecciones en el país
dentro de un año. Y que su visi-
ta intentará ser rentabilizada.
Pero que le quiten lo bailado
hoy a esas 65.000 personas.

El cineasta iraní Jafar Panahi se declara en
huelga de hambre contra su encarcelamiento
Galardonado con el León de Oro y muy crítico con el régimen, lleva en prisión desde julio

Francisco es recibido como una estrella del pop por 65.000
jóvenes en el mayor estadio del Congo, una expectación similar
a la desatada por el boxeador en 1974 con el Combate del Siglo

El Papa, tras los pasos de
Muhammad Ali en Kinsasa

El Papa llegaba ayer al Estadio de los Mártires en Kinsasa. / CIRO FUSCO (EFE)

DANIEL VERDÚ, Kinsasa
ENVIADO ESPECIAL

El público, extasiado
por el momento de
comunión colectiva,
no le dejaba hablar

Un periodista
regaló al Pontífice
un libro sobre
esa pelea mítica

EFE, Teherán
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El Suprem obliga Educació a fer contractes
indefinits als professors de religió que
ocupen places permanents | ACN |
Barcelona | Educació | El Punt Avui
El Tribunal Suprem ha dictaminat que el departament d’Educació ha de fer contractes indefinits
als professors de religió catòlica dels centres públics que no cobreixin una baixa temporal d’un
titular, sinó que ocupen una plaça permanent. El Suprem canvia així la seva doctrina després
d’una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de fa un any, ja que fa uns
anys havia dictaminat el contrari en un altre cas similar a Catalunya mateix. La sentència arriba
arran del cas d’una professora d’un centre de Terrassa, que des del 2015 treballava amb
contractes temporals tot i que des del 2017 la professora titular s’havia jubilat.

La professora va començar a treballar en una escola de Terrassa el novembre del 2015, amb un
contracte de relleu a temps parcial vigent fins el novembre del 2018. El novembre del 2017 va
signar un contracte amb vigència també fins el novembre del 2018 a jornada completa. El
novembre del 2018 se li va allargar el contracte d’interinitat fins a finals de curs, el juny del 2019.
Aquell juny va presentar un escrit demanant que se li paguessin els mesos de juliol i agost, ja
que estava cobrint la vacant d’una professora que s’havia jubilat el 2017. Però el 30 de juny se li
va acabar el contracte, cosa que la professora va denunciar, i va tornar a ser contractada l’1 de
setembre del 2019 amb un altre contracte d’interinitat.

El febrer del 2020 un jutjat social de Barcelona va donar la raó a la mestra i va declarar
l’acomiadament del juny del 2019 improcedent, sentència que va confirmar el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya el març del 2021 i ara ha declarat ferma el Tribunal Suprem. Així, la
sentència declara improcedent l’acomiadament del juny del 2019 i obliga la Generalitat a
readmetre la professora o a indemnitzar-la.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2249661-el-suprem-obliga-educacio-a-fer-contractes-indefinits-als-professors-de-religio-que-ocupen-places-permanents.html
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El Papa als cristians del Congo: “Hem de
trencar amb el cicle de la violència” |
Catalunya Religió
Vatican News En el primer gran acte públic del papa Francesc en el seu viatge apostòlic a la
República Democràtica del Congo i Sudan del Sud, el pontífex ha parlat de la pau i la no-
violència. El Papa, que va iniciar el viatge aquest dimarts, ha recordat als cristians la seva crida
“a ser missioners de pau” i a “col·laborar amb tots trencant el cicle de la violència i desmantellar
les trames d’odi”. 

D’avant d’un milió de seguidors, el Papa ha subratllat la importància que els cristians facin com
Jesús: “Proclamar al món l’anunci profètic i inesperat de la pau”. Ha estat el missatge destacat
de l’eucaristia per la pau i la justícia que ha tingut lloc a la República Democràtica del Congo. 

El Papa s’ha referit al perdó, la comunitat i la missió com a punts importants per “alimentar la
pau”. Uns punts que va destacar Jesús “per conservar i cultivar la pau”.

“No hi ha cristianisme sense comunitat, com no hi ha pau sense fraternitat”

“Junts creiem que amb Jesús sempre tenim la possibilitat de ser perdonats i tornar a començar” i
això, ha assegurat el Papa és el que Jesús desitja: “Ungir-nos amb el seu perdó per a donar-nos
la pau i el valor de poder també nosaltres perdonar”.

Sobre la segona font de pau, el Papa ha recordat que Jesús no es dirigeix als deixebles
individualment, sinó que els parla en plural “i a la primera comunitat li lliura la seva pau”. “No hi
ha cristianisme sense comunitat, com no hi ha pau sense fraternitat”, ha assegurat.

Referint-se a la tercera font de pau, la missió, el pontífex ha destacat que Jesús “ens envia com
el Pare l'ha enviat a Ell”. El papa Francesc ha subratllat que Jesús va ser enviat a “servir i donar
la seva vida per a tota la humanitat”.

La pregària, la comunitat, l'honestedat, el perdó i el servei; ingredients pel futur dels joves,
segons el Papa

Al llarg del seu viatge apostòlic, el Papa s'ha trobat amb representants d'algunes obres socials
presents al Congo, els ha recordat que la causa de la pobresa "no és la falta de béns", sinó "la
seva distribució no equitativa". 

També ha tingut temps el Papa per trobar-se amb joves i catequistes a l'Estadi dels Màrtirs de
Kinshasa, on els ha suggerit els "ingredients pel futur". Ha esmentat la pregària, la comunitat,
l'honestedat, el perdó i el servei com a claus per construir el futur. En aquest sentit, el Papa s'ha
referit a les mans per parlar de les oportunitats i de la importància de decidir, a través dels actes,
la voluntat de cadascú.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-als-cristians-congo-trencar-cicle-violencia
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2023-02/papa-francisco-homilia-congo-cristianos-conciencia-paz-mundo.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-comenca-seu-viatge-apostolic-congo-sudan-sud
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La secretària general del PP, Cuca Gamarra, amb el seu alcaldable per a Lleida, Xavi Palau, ahir.

JORDI ECHEVARRIA

S. COSTA D.
❘ LLEIDA ❘ La secretària general 
del PP i portaveu de la forma-
ció al Congrés dels Diputats, 
Cuca Gamarra, va dir ahir que 
el pacte assolit entre ERC i el 
PSC per als pressupostos de la 
Generalitat és “una aliança de 
benefici mutu que han forjat 
amb l’objectiu de mantenir-se 
en el poder”. Així ho va asse-
gurar durant la visita que va 
fer a Lleida per donar suport al 
seu candidat per a les eleccions 
municipals, Xavi Palau, i en la 
qual també va recordar que “els 
que volien ser un fre al sobira-
nisme ara són la seua crossa”, 
en al·lusió als socialistes, a qui 
va acusar de compensar el su-
port dels independentistes als 
pressupostos de l’Estat “a canvi 
de rebaixar o modificar el Codi 
Penal i delictes com la sedició 
i la malversació per benefici-
ar corruptes i aquells que van 
trencar l’ordre constitucional”. 
En clau també estatal, Gamarra 
va demanar al president del Go-
vern espanyol, Pedro Sánchez, 
que “eviti triomfalismes” amb 
les xifres de l’atur, remarcant 
que “estan maquillades i això 
evita saber quines són les xifres 
reals d’atur”.

En clau més local, Gamarra 
va lamentar que els lleidatans 
“s’emporten el pitjor del sobira-
nisme i del sanchisme, la ciutat 
necessita un govern municipal 
que aporti solucions en segu-
retat, contra les okupacions i 
creure en el seu potencial eco-
nòmic i de desenvolupament i 
creiem que és el moment d’apos-
tar per aquells que donen la ca-
ra pels seus veïns”, en al·lusió 
a Palau. Sobre les okupacions 
d’habitatges, la secretària ge-
neral dels populars va recordar 
que fa mesos van presentar una 
proposició de llei “per facilitar 

Gamarra: “Els socialistes són una 
crossa dels independentistes”
La secretària general del PP afirma a Lleida que hi ha una aliança “de benefici 
mutu” entre ambdós per seguir en el poder || Promet mesures contra els okupes

PARTITS POLÍTICA

els desallotjaments d’okupes, 
endurir-ne les penes o evitar 
la indefensió dels propietaris 
afectats, així com que no se’ls 
recarregui l’IBI si el seu habi-
tatge està okupat”. Va recordar 
que “ni Sánchez ni els indepen-
dentistes” van donar suport a la 
seua proposta, posant èmfasi en 
el fet que “a Lleida les okupaci-
ons s’han multiplicat per cinc els 
últims anys”. Per la seua part, 
Palau va assegurar que “les po-
lítiques d’esquerres dels últims 
40 anys han convertit Lleida en 
un caos”. Va assegurar que si 
pot governar a la Paeria “farem 
que els delinqüents insolvents 
facin treballs per a la comunitat 
i endurirem les penes contra les 
màfies que es dediquen a l’oku-
pació d’habitatges”.

n L’alliberament d’un pede-
rasta de Lleida sense rehabi-
litar beneficiat per la rebaixa 
de penes arran de la llei del 
només sí és sí també va ser 
tractada per Gamarra, que 
va denunciar “la supèrbia del 
Govern central de no voler 
rectificar i oferim el nostre 
suport per aprovar les mesu-
res que evitin l’alliberament 
de més agressors sexuals”. 
Va exigir responsabilitats 

polítiques “pels efectes per-
niciosos” d’aquesta llei, que 
ja ha rebaixat la pena a 374 
agressors sexuals. Per la 
seua part, Palau va dir que 
l’alcalde, Miquel Pueyo, “ha 
comprat l’agenda del PP i una 
mostra n’és la condemna que 
va fer dimecres sobre l’allibe-
rament del pederasta no re-
habilitat i la sol·licitud que ha 
enviat al ministeri d’Igualtat 
perquè canviï la llei”.

POLÈMICA

Veu “supèrbia” del Govern central al 
no canviar la llei del ‘només sí és sí’

Larrosa insta  
a demanar ajuts 
per al Castell  
de Gardeny
A l’Estat, dins dels  
fons de la UE

PATRIMONI

❘ LLEIDA ❘ El cap de l’oposició a 
la Paeria, el socialista Fèlix 
Larrosa, va proposar ahir al 
govern municipal sol·licitar 
ajuts a l’Estat per a així po-
der dur a terme la restaura-
ció del Castell de Gardeny. 
Una actuació que seria pos-
sible gràcies als fons que la 
Unió Europea ha concedit a 
Espanya i dels quals Larro-
sa va dir que “són una gran 
oportunitat per avançar en 
la promoció del patrimoni 
de la ciutat i per impulsar-la 
com a capital cultural”. Els 
socialistes van presentar 
aquesta proposta després de 
reunir-se amb l’Associació 
Cultural Castell de Gardeny i 
van detallar que l’ajuntament 
podria rebre fins a tres mili-
ons d’euros per restaurar el 
castell i dinamitzar-ne l’en-
torn, “per la qual cosa ani-
mem el bipartit d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i 
Junts a posar-se a treballar 
amb la meta de posar en re-
lleu els espais patrimonials 
de Lleida”, va assenyalar 
Fèlix Larrosa. Per una altra 
banda, el cap de l’oposició va 
instar el govern a avançar en 
l’aprovació definitiva del pla 
especial de patrimoni de la 
ciutat. “Estem farts d’espe-
rar”, va criticar Larrosa, que 
va recordar que Lleida té 480 
espais catalogats com a bé 
d’interès local “que hem de 
preservar i potenciar”.

Els docents de 
religió hauran de 
tenir contracte 
indefinit

SENTÈNCIA

❘ MADRID ❘ El Tribunal Suprem 
(TS) unifica doctrina i dicta 
que els professors de religió 
han de tenir contracte inde-
finit. Així ho recull una sen-
tència en què estima el recurs 
d’un professor de Granollers 
que va demandar el depar-
tament d’Educació després 
d’encadenar contractes tem-
porals. Primer, la justícia va 
sentenciar a favor del pro-
fessor, però la Generalitat va 
recórrer davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC), que va anul·lar 
la sentència, però ara el TS 
ha donat la raó al denunciant. 
Demanava unificar doctrina 
sobre aquest assumpte des-
prés de sentències contra-
dictòries entre els tribunals 
superiors de Catalunya i de 
Castella-la Manxa.
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L’estrena, a finals de se-
tembre, de l’Espai Cabrera
és una de les raons per les
quals el Museu Etnològic
del Montseny, La Gabella
(Memga) d’Arbúcies va as-
solir l’any passat prop de
17.000 visitants a les seves
sales d’exposicions perma-
nent i temporals, una xifra
que és un 80% dels que te-
nia abans de la pandèmia.
La dada s’ha interpretat
com a positiva perquè s’ha
de tenir en compte que du-
rant els primers sis mesos
del 2022 part de les sales
del museu van estar tanca-
des per les obres d’amplia-
ció, manifesta el director
de l’equipament museís-
tic, Jordi Tura. Els usuaris
dels servei relacionats
amb La Gabella (itineraris
pedagògics, punt d’infor-
mació i centre de docu-
mentació del Montseny o
el castell de Montsoriu)
van ser 40.000, una xifra
que també s’ha considerat
positiva.

L’Espai Cabrera
L’Espai Cabrera presenta
a través de recursos inter-

actius la història dels ves-
comtes de Cabrera, una
nissaga determinant a les
comarques del Montseny

durant segles. “El projecte
ha tingut una magnífica
acollida per part dels visi-
tants i permet ampliar la
qualitat de l’oferta turísti-
ca i pedagògica del museu i
també del poble d’Arbú-
cies i de la comarca de la
Selva”, expliquen al mu-
seu.

Reptes per a aquest any
Arran de les obres de l’any
passat, La Gabella disposa
de més de 2.000 metres
quadrats d’exposició i ser-

veis. “El Memga s’ha con-
vertit en un dels museus
territorials més impor-
tants del país”, afirmen
des d’Arbúcies.

De cara a aquest 2023,
està previst promocionar-
lo i enfortir-ne la progra-
mació amb “exposicions
singulars, presentacions i
activitats dirigides a un
ventall ampli de públics,
jornades de portes obertes
o trobades amb sectors es-
tratègics, entre altres ini-
ciatives. ■

a El Museu d’Arbúcies va tenir l’any passat 17.000 visitants i 40.000 usuaris
dels serveis complementaris, tot i haver tancat temporalment algunes sales

Ramon Estéban
ARBÚCIES

La Gabella s’acosta a les
xifres d’abans de la covid

2.000
metres quadrats de sales
expositives té el museu, arran
de les obres d’ampliació de
l’any passat.

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

La xifra

Visitants en una de les sales del museu arbucienc ■ AJUNTAMENT D’ARBÚCIES

Les campanes de l’església
de Sant Martí de Calonge
tornaran a sonar aviat. El
toc de campanes va deixar
de sonar a principi d’octu-
bre a causa de l’impacte
d’un llamp, que va malme-
nar el sistema elèctric del
campanar i el rellotge de
l’església. L’alcalde de Ca-
longe i Sant Antoni, Jordi
Soler, es va reunir amb el
rector de la parròquia,
mossèn Josep Lafont, per

saber quina era la situació
actual.

Ara la companyia asse-
guradora UMAS, especia-
litzada en entitats religio-
ses i de l’àmbit social, va
quantificar que la repara-
ció tindrà un cost aproxi-
mat de 5.000 euros. En
aquest sentit, Soler va fer
diverses gestions amb la
companyia asseguradora
per agilitar el pagament de
l’import de la reparació, de
manera que UMAS es va
comprometre a fer efectiu
el pagament durant
aquesta mateixa setma-
na. Un cop rebut l’ingrés,
per part de la rectoria s’en-
carregarà la reparació de
manera immediata a l’em-
presa Campanes Rifé. ■

Les campanes
de Calonge
tornaran a sonar

Redacció
CALONGE

a L’impacte d’un
llamp va malmetre el
sistema elèctric del
campanar i el rellotge

El campanar de l’església de Sant Martí de Calonge, que un
llamp va fer malbé ■ JOAN TRILLAS
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Sergi Carbonell ha passat dels quatre discos en solitari com a pianista al nou treball com a cantant

Presenten a Ripoll 
amb el conseller 
Nadal un estudi   
sobre els monestirs

Ripoll Els monestirs del 
Ripollès –Ripoll, Campro-
don i Sant Joan– i el seu 
paper en l’estructuració del 
país són objecte del llibre 
Poder, religió i territori, que 
aquest divendres es presen-
tarà a Ripoll. El seu autor, 
l’historiador Xavier Costa, 
doctor per la Universitat de 
Barcelona, ha analitzat les 
relacions del monacat amb el 
poder dels comtes, l’impacte 
que van tenir els cenobis i 
altres aspectes com per què 
en tan pocs quilòmetres va 
haver-n’hi tres de tan impor-
tants. L’acte de presentació 
del llibre tindrà lloc a les 
7 del vespre davant de la 
portalada del monestir, i 
consistirà en un diàleg entre 
l’autor i l’actual conseller 
de Recerca i Universitats, el 
també historiador Joaquim 
Nadal. El volum l’ha publicat 
Edicions de la Universitat 
de Barcelona, iniciant la 
nova col·lecció Mvnera, i ha 
comptat amb el suport entre 
d’altres de l’Ajuntament de 
Ripoll. 

Joan Manuel del 
Pozo dona el seu fons 
documental a l’Arxiu 
Comarcal del Ripollès
Ripoll L’Arxiu Comarcal 
del Ripollès rebrà la dona-
ció del fons documental de 
Joan Manuel del Pozo, que 
hi romandrà per a la seva 
conservació i estudi. El fons 
quedarà inscrit en l’inventari 
municipal de l’Ajuntament 
de Ripoll, que en el darrer 
ple va aprovar el contracte 
de donació. El ripollès Joan 
Manuel del Pozo, professor 
de Filosofia a la Universitat 
de Girona, ha tingut a banda 
del vessant acadèmic una 
llarga trajectòria política, 
com a diputat al Congrés i 
també com a conseller de la 
Generalitat. 

Vic

Jordi Vilarrodà

Sergi Carbonell explica 
que el seu nou disc ha anat 
sortint quasi com un procés 
natural. Però que també 
l’ha obligat a “superar inse-
guretats”. I és que després 
d’haver estat un dels pilars 
de Txarango i haver publicat 
dos treballs com a pianista 
d’estil jazzístic, aquesta és la 
primera vegada que es llança 
a fer de cantautor. Refugi 
(Halley Records) ja ha sortit 
a la llum i també té data d’es-
trena en directe: serà el pro-
per 21 de març a l’Auditori 
de Girona. 

Allò que va començar una 
mica com un experiment 
“fent vídeos i amb la volun-
tat de tocar amb gent nova” 
va anar prenent forma “a 
mesura que em vaig tro-
bar més còmode en aquest 
paper”. L’any passat va anar 
escrivint les cançons “i gaire-
bé sense pretendre-ho m’he 
trobat amb el disc”, explica 
el músic de Ribes de Freser. 
Són 13 temes que es mouen 
en un terreny ampli i eclèc-
tic, des del so més pop fins 
a incursions en influències 
brasileres, mediterrànies, 
rumberes... És aquest últim 
el cas de Refugis i intem-
pèries, una de les últimes 
cançons però també de les 
que marquen la narrativa del 
disc: “Una cançó, una data, 
un lloc, una meta i sovint, 
l’escalfor d’un record”. Tot 
allò que fa de refugi en un 
moment determinat. Perquè 
com diu Carbonell, hi ha 
refugis exteriors, que bus-
quem fora de nosaltres, “però 
el principal és un mateix, és 
impossible estar amb altres 
si no t’estimes tu”. L’amor és 

Sergi Carbonell estrena a ‘Refugi’ 
una nova faceta com a cantautor

El músic de Ribes de Freser publica un disc de 13 cançons que presentarà en directe a Girona

un altre eix que travessa tot 
aquest disc.

Txarango ha ocupat molts 
anys de la seva vida. “Els con-
certs tindran un to intimista, 
que ningú no pensi trobar-hi 
Txarango”, avisa. Però sí que 
és present en un homenatge 
que li fa al tema El viatge: 
“Guardarem com un tresor 
les nits d’aquest viatge al 
fons del pit”. I alguns ex-
Txarango han estat presents 
en el procés de creació, com 
Joan Palà i Ivan López. Les 
gravacions s’han fet en llocs 
diversos, des de l’antic local 
de Txarango a Vic fins a l’es-
tudi La Coctelera de Torelló, 
i de la producció se n’ha 
encarregat ell mateix, al cos-
tat d’altres col·laboradors del 
treball, com Arnau Figueres 
(Stay Homas) o Joan Borràs 
(Oques Grasses). Tot i que 
la majoria de temes són en 
català, n’hi ha també en cas-

tellà com Libre y guerrera, 
dedicada a una seva amiga 
de Madrid que treballa a 
l’Àfrica en projectes solida-
ris, o Te echo de menos. En un 
dels temes, Al mar, ha comp-
tat amb la col·laboració a la 
veu de la cantautora menor-
quina Anna Ferrer. 

Si els anteriors treballs 
com Harmonia (2017) o 
Ubuntu (2022) no van arri-
bar mai al públic en directe, 
no és el cas d’aquest. A més 
del concert de Girona, Sergi 
Carbonell ja té altres dates al 
calendari, entre elles el dia 
22 d’abril a La Polivalent de 
Seva, en el que serà l’estrena 
osonenca de Refugi. En els 
concerts l’acompanyaran 
Marta Roma al violoncel, 
baix, trompeta i sintetitza-
dors, Sebastià Gris a la gui-
tarra i també baix i sintetit-
zadors i Joan Palà a la bateria 
i percussió. 

De Txarango         
a El Pot Petit

Vic Des que Txarango es 
va acabar abruptament 
per culpa de la pandè-
mia, quan havien de fer 
la gran gira de comiat, 
Sergi Carbonell no ha 
parat. De seguida que es 
va reprendre l’activitat, el 
van cridar d’El Pot Petit 
per a l’espectacle Les aven-
tures del lleó vergonyós, 
diferent dels seus concerts 
habituals i més íntim, on 
lluïa les seves qualitats 
de multiinstrumentista. 
Després va passar també a 
tocar en totes les actuaci-
ons del grup. En un racó, 
tot i que no oblidat, queda 
el magnífic espectacle Els 
Carbonell amb el seu pare, 
l’actor Janot Carbonell.

Una companyia 
italiana, diumenge     
a Sant Hipòlit

Sant Hipòlit de Voltregà La 
companyia és italiana, però 
no cal saber l’idioma per 
entendre la proposta que La 
Baracca presentarà diumen-
ge al Teatre de Sant Hipòlit. 
Una storia sotto sopra (que 
vindria a ser Una història cap 
per avall) és un espectacle en 
què dos actors, Andrea Buz-
zetti, Carlotta Zini, juguen 
amb l’espai que representen 
dos pisos. I amb les sorpreses 
que proporciona una trobada 
inesperada. La sessió és a les 
6 de la tarda. 

‘La nit del ritual’ 
torna al Cirvianum 
aquest dissabte

Torelló Després de l’èxit de 
l’estrena el passat mes d’oc-
tubre, aquest dissabte torna 
al Teatre Cirvianum el mun-
tatge La nit del ritual. La pro-
ximitat del Carnaval de Terra 
Endins és el moment ideal 
per repetir la creació de Les 
Très Fou (amb Xevi Capdevi-
la, David Ceballos i Eduard 
Pujol) que recrea la nit en 
què a uns joves de Torelló 
se’ls va acudir de crear el 
Pullassu. La representació 
és a les 8 del vespre i la part 
musical, amb la Cani-Go!.

‘Performance’ i debat 
per tancar la primera 
exposició del Refugi

Vic El Refugi, el nou espai 
cultural ubicat a les antigues 
escoles de la Guixa que ges-
tiona Aurora Coop, tancarà 
aquest divendres la seva pri-
mera exposició. Una mostra 
de creadors de quilòmetre 
zero que s’acabarà a les 7 del 
vespre amb una performance 
sonora de Domet Duo, duet 
format per un serbi i un ale-
many que improvisen amb 
sons electrònics. Una hora 
abans, haurà tingut lloc un 
debat obert sobre la mercan-
tilització de l’art. 
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José Luis Olea, el dia que va fer els seus primers vots el 2016.

Un jesuïta lleidatà, ordenat        
diaca demà a Madrid
❘ LLEIDA ❘ El jesuïta lleidatà José 
Luis Olea, de 30 anys, serà or-
denat diaca demà, juntament 
amb uns altres onze membres 
de la Companyia de Jesús. 
L’ordenació es farà a la parrò-
quia del Sagrado Corazón de 
Jesús i San Francisco de Borja 

de Madrid, amb la imposició 
de mans del cardenal arquebis-
be Carlos Osorio. Per la seua 
part, el seminarista de la diò-
cesi de Lleida, Joshua Carrillo, 
rebrà demà els ministeris del 
lector i acòlit a l’església del 
Pilar de la capital del Segrià.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La Fundació Dexeus Do-
na de Barcelona ha reconstru-
ït els genitals a 139 dones que 
havien patit ablació de clítoris, 
dotze de les quals lleidatanes, 
de forma gratuïta des que es 
va impulsar el programa l’any 
2007. La iniciativa es dirigeix a 
dones immigrants que han patit 
una ablació genital al seu país 
d’origen i que resideixen a Es-
panya, encara que també han 
estat ateses pacients que viuen 
en altres països. L’any passat 
van reconstruir els genitals a 
tres dones que resideixen a la 
província de Lleida. Segons ex-
plica la fundació amb motiu del 
Dia Internacional de Tolerància 
Zero amb la Mutilació Genital 
Femenina que se celebra di-
lluns, la intervenció dura uns 

45 minuts i el seu objectiu és 
restituir anatòmicament el clí-
toris i altres òrgans afectats, així 
com recuperar el seu aspecte i 
capacitat sensitiva, una cosa que 
s’aconsegueix en més del 75 per 

cent dels casos. Per països d’ori-
gen, una de cada quatre pacients 
ha nascut a Espanya, un 23% al 
Senegal, un 11% a Gàmbia i un 
10% de Mali, i la resta procedei-
xen d’altres països africans com 
Costa d’Ivori, Guinea, Guinea 

Bissau, Nigèria, Burkina Faso, 
Etiòpia, el Sudan i Ghana.

Lleida, tercera ciutat catalana

Segons l’últim informe de la 
Fundació Wassu UAB, Lleida 
és la tercera ciutat catalana, 
darrere de Vic i Barcelona, en 
la qual resideixen més menors 
d’entre 0 i 14 anys que estan en 
risc de patir una mutilació ge-
nital femenina. Concretament, 
a la capital del Segrià viuen un 
total de 350 nenes menors de 14 
anys amb orígens en països on 
encara es practica l’ablació. En 
el conjunt de la província, són 
un total de 959 nenes en risc, 
la qual cosa representa un aug-
ment del 18% respecte a l’úl-
tim mapa publicat fa sis anys. El 
segon municipi de Ponent amb 
més “risc” és Cervera.

La Dexeus reconstrueix els genitals 
a 12 lleidatanes víctimes d’ablació
Des que la fundació va impulsar el programa el 2007

SALUT MUTILACIÓ GENITAL

INFORME

A les comarques lleidatanes 
resideixen 959 nenes 
menors de 14 anys en             
risc de ser mutilades

Denuncien la 
falta de metges 
especialistes

SALUT

❘ MADRID ❘ El Fòrum de la Pro-
fessió Mèdica va avisar ahir 
que la falta d’especialistes 
mèdics no se solucionarà 
augmentant les places d’es-
tudiants de Medicina. “Aug-
mentar el nombre de gradu-
ats sense fer el mateix amb 
el professorat, amb l’oferta 
de Formació Sanitària Es-
pecialitzada i les millores 
laborals, només provocarà 
que s’agreugi el problema en-
cara més. L’entrada de més 
alumnes no es traduirà en 
més especialistes fins d’aquí 
a onze anys”, van apuntar 
des de l’entitat.

PortAventura 
presenta la nova 
temporada

LLEURE

❘ MADRID ❘ PortAventura World 
va celebrar ahir l’acte de pre-
sentació de la temporada 
2023, que començarà el pro-
per 17 de febrer i s’estendrà 
al llarg de gairebé 300 dies, 
conformant la seua tempo-
rada més llarga. La princi-
pal novetat serà la primera 
edició del Carnaval, que se 
celebrarà al llarg de quinze 
dies no consecutius, sota la 
inspiració de les celebracions 
més famoses del món, Rio de 
Janeiro i Venècia, durant els 
caps de setmana de febrer i 
març.

Una de les taules rodones celebrades ahir al Sant Joan de Déu.

JORDI ECHEVARRIA

Pas endavant de la salut mental
Presenten manuals per tractar pacients amb discapacitat intel·lectual i trastorn 
mental || Denuncien infradiagnòstics i tractaments inadequats

INICIATIVES SANITAT

R. GASQUE
❘ LLEIDA ❘ L’Hospital Sant Joan de 
Déu Terres de Lleida va aco-
llir ahir la presentació de Salut 
Mental i Discapacitat Intel·lec-
tual, una publicació l’objectiu 
de la qual és erradicar el des-
coneixement que hi ha entorn 
dels trastorns de salut mental 
de persones amb discapacitat 
intel·lectual, un problema que 
pot comportar infradiagnòstics 
i tractaments poc adequats se-
gons els professionals.

La jornada, organitzada per 
Granés Fundació, l’agrupació 
d’associacions de discapacitat 
intel·lectual Dincat i la Societat 
Catalana de Psiquiatria i Salut 
Mental, amb la col·laboració de 
Federació ALLEM, Sant Joan 
de Déu Terres de Lleida, Fun-
dació ASPROS i Salut Mental 
Catalunya Coordinadora Terres 
de Lleida, va reunir més de 200 
participants i va constatar que 
els problemes de salut mental en 
les persones amb discapacitat 
han estat històricament infradi-
agnosticats. Les dades que mos-
tra l’estudi indiquen que fins un 
41% de persones amb discapaci-
tat intel·lectual presenten tras-
torns psiquiàtrics i si s’exclouen 
problemes de conducta aquest 
percentatge es redueix al 28%. 
I si també s’exclou el trastorn 
de l’espectre autista, la xifra se 
situa en un 22,4%. També cal 
tenir en compte que la preva-
lença de trastorns psiquiàtrics 
augmenta com més greu és el 
nivell de discapacitat intel·lec-

tual. Complementàriament, es 
va presentar també el fullet de 
Dincat La salut mental és co-
sa de tothom, a càrrec d’Israel 
Belchi, responsable del projecte 
de salut a Dincat. Aquesta pu-
blicació és una compilació de 
consells i recomanacions per a 
professionals sanitaris, sobre 
què fer i com tractar les perso-
nes amb discapacitat intel·lec-
tual i trastorns de salut mental. 
En la seua presentació, Belchi 

va destacar que, “malgrat dis-
posar d’una xarxa especialit-
zada en tot el territori català i 
que és amb diferència la més 
completa de l’Estat espanyol, 
encara hi ha un alt desconeixe-
ment entorn d’aquesta realitat” 
i va afegir que “els problemes de 
salut mental tenen més preva-
lença en el col·lectiu i fins i tot 
hi ha símptomes específics en 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual”.

PROTAGONISTES

Quina importància tenen 
aquestes publicacions?

«Aquests 
documents 
ens ajuden 
en el repte 
de concretar 
el suport que 
necessiten els pacients de 
salut mental que tenen 
alguna discapacitat»

VÍCTOR GALMÉS. DINCAT

«Són un 
material molt 
necessari, 
tant per a 
entitats, 
sanitaris i 
la societat en general. 
La salut mental i la 
discapacitat han de 
deixar de ser un tabú»

ESTER CASTAN. PSIQUIATRA SJD

«És útil 
perquè els 
professionals 
de la salut 
sàpiguen 
què suposa 
que un pacient de salut 
mental tingui també una 
discapacitat intel·lectual»

LAURA MASFERRER. GRANÉS
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L'home i la dona justos són sal i llum |
Catalunya Religió
Les paraules de Jesús adreçades avui als seus amics estan en plena sintonia amb les de
diumenge passat, emmarcades cepte benaurats. Les metàfores que avui fa servir Jesús, la sal i
la llum, són senzilles però prou entenedores. La sal i la llum són necessàries per a la vida, per
tal que la vida tingui bellesa i gust. 
Jesús diu que la "Bona nova" que cal donar a conèixer a tothom, a través de les paraules i obres
dels deixebles, ha de ser una invitació a la lloança de Déu. És a dir, la vida dels deixebles ha de
ser tal, que qui la vegi, se senti motivat a creure que Déu existeix i que val la pena que aquest
Déu sigui cregut i lloat.
La comunitat eclesial ha donat sovint, però, més importància a altres elements, com la brillantor i
la força del raonament doctrinal, el seu poder temporal, la brillantor de les formes cerimonials...
La revolució que Jesús està posant en marxa té, per contra, el seu estil personal:  l'amor
solidari. Jesús portarà els seus a donar a conèixer Déu, que ve com a Pare, a posar en pràctica
l'amor concret al pròxim, tot com una sola cosa.
Aquesta és la llum que ell ve a encendre davant el min fosc de l'egoisme. En fer això, Jesús es
mostra fidel a la tradició dels profetes que havien establert l'estreta coherència que es dóna
entre el Déu de l'Aliança i la justícia, en favor dels qui no tenen futur, dels que han estat trets fora
de la convivència normal, dels que als ulls dels excessivament satisfets de si mateixos són
considerats indignes.
La llum de l'amor solidari és difícil de copsar: o no apareix en els diaris i la televisió, o sols
apareix en gestos lligats a inte- ressos polítics i partidistes. No es pot oblidar que la vertadera
solidaritat és més aviat efectiva en la xarxa del que és quo- tidià, tal com es pot veure entre
els esposos que vetllen per una convivència respectuosa, que ajudi els fills petits a un
creixement sa; entre els professionals que fan del seu treball un àmbit de trobada humana amb
els companys; el servei de la llar que aquesta sigui un casa entranyable; en la paraula amable,
la salutació festosa; quan no es passa de llarg al costat del necessitat amb una petita almoina
per tranquil·litzar la consciència. 
Són ells, creients o no, la llum del món i la sal de la terra. Són els que estimen i amb prou feines
saben si estan fent bones obres. Són ells els qui estimen calladament i suporten el pes i les
limitacions de la condició humana i intenten millorar-la cada dia. Tots podem demanar a Déu
poder pertànyer al grup dels que són la sal i la llum en el món.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/jornal/home-dona-justos-son-sal-llum-302974
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