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El Papa envia missatges de suport a
Turquia i Síria després dels terratrèmols |
Catalunya Religió
Vatican News Després dels terratrèmols que han deixat més de 2.200 morts i milers de ferits a
Turquia i Síria, el papa Francesc ha enviat un telegrama tant al nunci apostòlic a Turquia com al
nunci a Síria per expressar la seva proximitat a les poblacions afectades. "El Papa envia el seu
condol més sentit als qui ploren la pèrdua de persones estimades", diu el comunicat que signa
el secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin. 

Els dos missatges del Papa als nuncis a Turquia i Síria són molt similars. En els dos, Parolin
expressa que el pontífex res "perquè el personal d'auxili rebi els dons divins de la fortalesa i la
perseverança en l'atenció als ferits i en les tasques d'auxili". El text assegura que Francesc es
troba "profundament entristit per les importants pèrdues de vides humanes".

Els sismes de Turquia i Síria han deixat més de 2.200 morts i 12.000 ferits

"És la primera vegada que veig una cosa així", diu el bisbe caldeu d'Alep, Antoine Audo.
"Tothom es troba al carrer, amb fred i sota la pluja", narra mentre sonen les sirenes dels cotxes
de rescat. 

El bisbe explica que dormiran a l'entrada del bisbat: "Ja veurem què fer". "Les biblioteques estan
destruïdes, les cases s'han esfondrat: és una situació apocalíptica”, diu. El bisbe la descriu com
"una situació trista" i demana vehicles de socors i generadors d'electricitat.

L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan-Josep Omella, també s'ha pronunciat després de la
tragèdia a Turquia i Síria. "Prego per l'etern descans dels morts i la recuperació ràpida dels
ferits", diu. "Déu vulgui que es restableixi com més aviat la normalitat a la regió", hi afegeix. 

Una ajuda inicial de 500.000 euros

El primer sisme, de magnitud 7,8, ha tingut lloc aquest dilluns a les 4:17 h de la matinada, hora
local, a la ciutat turca de Gaziantep. A les 11:30 h ha tingut lloc un segon gran terratrèmol de
magnitud entre 7,5 i 7,6. Les autoritats ja han confirmat més de 2.200 morts i 12.000 persones
ferides. 

Les autoritats avisen que, en les pròximes hores, les xifres de morts i ferits podrien augmentar, ja
que el Servei Geològic dels Estats Units estima que el balanç de morts, en el pitjor dels casos,
podria arribar a les 10.000 persones. 

Uns fets que ocorren en un context difícil, tant per la presència de nombrosos refugiats com per
les baixes temperatures hivernals. Les connexions s'han interromput tant per via aèria com per
via terrestre. Càritas Europa s'està mobilitzant per ajudar la població i la Conferència Episcopal
Italiana ja ha assignat 500.000 euros com a ajuda inicial.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-envia-missatges-suport-turquia-siria-despres
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2023-02/terremoto-en-turquia-y-siria-el-pesame-y-la-oracion-papa-victima.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2023-02/terremoto-en-turquia-y-siria-el-pesame-y-la-oracion-papa-victima.html
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L'Escola Pia celebrarà un nou Capítol
Provincial el mes de març | Catalunya
Religió
Escola Pia El principal òrgan de decisió de la província de l'Escola Pia de Catalunya es reunirà
del 23 de març a l'1 d'abril a l'Escola Pia de Sarrià. Durant els dies que dura el Capítol Provincial
de l'orde, els escolapis i els laics faran revisió de les polítiques treballades en els darrers quatre
anys i es faran propostes que marcaran les línies de treball per als pròxims quatre anys. Durant
aquest procés, també s'escollirà el nou provincial i els assistents, que són els màxims
responsables de l'Orde d'Escola Pia de Catalunya. 

Al Capítol s’hi convoquen 14 escolapis: el provincial i els seus assistents; l’ecònom provincial, el
secretari provincial i els rectors de cada parròquia de la província. També es convoquen 12
escolapis més de Catalunya i 2 representants de la  viceprovíncia, Mexicali. Això fa un total de
28 religiosos.

Al Capítol provincial hi assistiran 56 capitulars que representaran la diversitat de l'Escola Pia

Perquè hi hagi prou diversitat i representació, la comissió organitzadora selecciona 28 persones
de tota la institució amb el criteri que hi hagi varietat d’edat, sexe, localització i, evidentment, de
diferents rols. Així, s'hi trobarà representació de les escoles, la fundació, lleure, grups i
comunitats i, fins i tot, representació de les famílies. En total 56 capitulars. 

Les polítiques i les línies de treball són molt diverses i toquen totes les branques de la
institució. Per això, "és molt important que les persones convocades siguin molt variades i
representin al màxim la diversitat de la institució", expliquen des de l'Escola Pia.  

D’on surten les propostes de les noves polítiques de la institució?

La comissió que prepara el capítol té per objectiu preparar els documents que es treballaran
durant els dies del capítol. Entre d’altres s’ha encarregat que cadascun dels equips valorin els
objectius que van assumir durant el període anterior. Així cada equip n’ha fet una valoració i ha
deixat constància de quins s’han assolit i quins valoren que cal que es tornin a presentar pel
proper quadrienni. 

Normalment, s’obre un procés per rebre propostes a incloure com a noves polítiques. Però
aquest quadrienni "hem tingut la particularitat de viure una pandèmia que ens ha impactat a tots
individualment i també com a societat", diuen des d'Escola Pia. Per aquest motiu, la institució va
veure necessari crear uns equips de treball per reflexionar i recollir en dos documents els
aprenentatges que adquirits durant la pandèmia. Aquests són el Document de transformació i el
Document d’accents. Uns documents que van treballar aproximadament 200 persones de la
institució per valorar quins aspectes són prioritaris a treballar i on posar el focus.

Per tant, durant el capítol s’acabarà de definir i concretar quins equips i de quina manera hauran
d’abordar aquestes polítiques durant els quatre anys vinents. 

L'Escola Pia de Catalunya celebra el Capítol Provincial, el principal òrgan de decisió de la

https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-pia-celebrara-nou-capitol-provincial-mes
https://escolapia.cat/home_pastoral/any-de-capitol-a-lescola-pia/
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LA SUITE SUBASTAS

❘ BARCELONA ❘ La sala barceloni-
na La Suite Subastas posarà a 
la venda el proper dia 16 l’oli 
sobre tela Composició surre-
alista, que va pintar l’artista 
lleidatà Antoni García Lamo-

lla el 1943. L’obra, firmada 
i datada, sortirà a subhasta 
amb un preu estimat d’entre 
7.000 i 12.000 euros, en el 
marc de la primera licitació 
de l’any de la sala.

Subhasten a Barcelona un oli del 
lleidatà García Lamolla del 1943

Capella ardent de Josep 
Maria Espinàs, avui al  
Palau de la Generalitat
Parlament institucional de Pere Aragonès

LITERATURA OBITUARI

L’escriptor Josep Maria Espinàs va morir diumenge als 95 anys.

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ El Palau de la Gene-
ralitat acollirà avui la capella 
ardent de l’escriptor i periodis-
ta Josep Maria Espinàs, que va 
morir diumenge als 95 anys. 
El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, i la família de 
l’escriptor ho van acordar ahir 
després que el president tras-
lladés la voluntat que el Palau 
de la Generalitat pogués aco-
llir-la, a causa de la distinció 
d’Espinàs amb la Medalla d’Or 
de la màxima institució catala-
na. El fèretre s’ubicarà al Saló 
Sant Jordi del Palau i, abans de 
l’obertura de portes a la ciuta-
dania, el president Aragonès 
traslladarà el condol en nom 
del Govern a la família i fa-

rà un parlament institucional. 
A continuació, els ciutadans 
que ho desitgin podran aco-
miadar-se i firmar al llibre de 
condolences, de les 10.30 a les 
19 hores.

L’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, es va afegir ahir a 
primera hora a les reaccions de 
dol per la mort d’Espinàs, a qui 
va recordar com “un referent 
de les lletres catalanes”. En un 

EFE

tuit, va subratllar que era “un 
dels autors més populars de les 
últimes dècades”. Nombroses 
personalitats del món de la 
política i de la cultura es van 
acomiadar diumenge de l’es-
criptor a través de les xarxes 
socials. Un dels primers va ser 
el mateix president Aragonès, 
que va dir d’Espinàs que va ser 
“un dels grans de la nostra lite-
ratura, d’aquestes persones que 

sempre hi són”. També el mi-
nistre de Cultura, Miquel Iceta; 
l’expresident Carles Puigde-
mont; l’escriptor Màrius Ser-
ra; el Gremi de Llibreters; la 
Institució de les Lletres Cata-
lanes; el president d’Òmnium, 
Xavier Antich, i el del Barça, 
Joan Laporta (Espinàs va ser 
coautor de l’himne del club), 
van lamentar la desaparició de 
l’escriptor.

DE 10.30 A 19.00 HORES

Els que que ho desitgin 

podran acomiadar-se de 

l’escriptor, avui de 10.30 a 

19.00 al Palau

Lildami publicarà  
nou disc el dia 23
❘ BARCELONA ❘ El raper de Ter-
rassa Lildami, que publi-
carà el 23 de febrer un nou 
àlbum, Dummy, va avan-
çar-ne ahir un dels temes, 
M’és igual, “contra la men-
tida de les xarxes socials”. 
Aquest single arriba des-
prés que Supermercat es 
convertís el 2022 en la can-
çó en català més reproduïda 
a YouTube. El videoclip de 
M’és igual destaca “la mú-
sica i les històries, no la pa-
rafernàlia que les envolta”.

Aragó planeja reobrir 
l’exposició de Sixena
❘ OSCA ❘ El govern d’Aragó 
vol reobrir aquest any l’ex-
posició de les obres de Sixe-
na que van ser traslladades 
des del Museu de Lleida el 
desembre del 2017 per or-
dre judicial i el suport de la 
Guàrdia Civil. El conseller 
aragonès de Cultura, Fe-
lipe Faci, va presentar ahir 
a Osca els actes de l’Any 
Sixena, en el centenari de 
la declaració del monestir 
com a monument nacional, 
que començaran el dia 28 
de març amb la celebració 
al cenobi d’un consell de 
govern de l’executiu ara-
gonès. Faci va destacar 
la inversió de 6,5 milions 
d’euros a l’edifici, 1,8 en-
tre el 2022 i el 2023 per fi-
nalitzar la restauració dels 
antics dormitoris i ampli-
ar la zona expositiva amb 
la intenció d’acollir també 
les pintures murals que 
exhibeix el MNAC, una 
altra de les reclamacions 
aragoneses.

Rosario Villajos guanya 
el Biblioteca Breve
❘ BARCELONA ❘ L’escriptora 
cordovesa Rosario Villa-
jos (1978) va guanyar ahir 
per unanimitat el seixan-
ta-cinquè Premi Biblioteca 
Breve, dotat amb 30.000 
euros i convocat per Seix 
Barral, amb la novel·la La 
educación física. L’obra di-
buixa el retrat d’una ado-
lescent marcada per una 
relació complicada amb el 
seu propi cos i pel rancor 
cap a un món entossudit 
a convertir-la en culpable 
pel fet de ser dona. “No fa 
falta matar-nos perquè des-
apareguem”, va lamentar 
l’autora.

Beyoncé i Harry Styles, 
triomfadors als Grammy
La cantant nord-americana va sumar 4 gramòfons i va superar 
el rècord d’aquests premis || El britànic, millor àlbum de l’any

MÚSICA GUARDONS

EFE
❘ LOS ANGELES ❘ Beyoncé es va 
coronar diumenge a la nit a 
Los Angeles (matinada d’ahir 
a Espanya) com l’artista amb 
més Grammys de la història a 
l’aconseguir quatre gramòfons 
i sumar-ne ja 32, en una edi-
ció que va consagrar el britànic 
Harry Styles, guanyador del 
premi a l’àlbum de l’any per 
Harry’s House. Styles va reco-
llir impactat el premi més im-
portant d’una nit en la qual hi 
va haver altres sorpreses com 
la de la cantautora de blues i 
rock Bonnie Raitt, de 73 anys, 
que va guanyar a l’apartat de 
cançó de l’any, i la jove intèr-
pret de jazz Samara Joy, elegi-
da com a millor nova artista.

Beyoncé va batre el rècord 
que ostentava el director hon-
garès Georg Solti, amb 31 
premis Grammy, a l’afegir 
quatre guardons als 28 amb 
què ja comptava. L’artista 
nord-americana estava nomi-
nada en 9 apartats, però els 
seus triomfs van arribar en 
les categories de millor cançó 
de R & B; millor interpretació 
tradicional d’aquest mateix gè-
nere; millor àlbum de dance o 
electrònica per Renaissance; 
i millor enregistrament tam-
bé de dance o electrònica de la 
mà de Break My Soul. “Estic 
mirant de no emocionar-me. 
Gràcies a Déu per cuidar-me; 
a la meua tia, que ja no està 

amb mi; als meus pares per es-
timar-me i animar-me; al meu 
bonic marit i als meus tres fills. 
Per descomptat, també a la co-
munitat queer per donar-me 
tant suport”, va expressar en-
tre llàgrimes després de fer his-
tòria. Per la seua part, l’actriu 
Viola Davis es va sumar gràcies 
al premi al millor audiollibre 
(Finding Me) a l’exclusiva llis-
ta de 18 artistes amb estatus 
EGOT, guanyadors almenys 
d’un premi Emmy, un Gram-
my, un Oscar i un Tony.

Harry Styles, als Grammy.

EFE

■ Rosalía va guanyar el 
Grammy a millor àlbum 
llatí alternatiu o de rock 
per Motomami a la 65 
edició d’aquests premis. 
L’artista catalana no va 
assistir a la pregala, la 
cerimònia prèvia que no 
es televisa i on s’entre-
guen la majoria de guar-
dons, abans de la gran 
festa, que té lloc més tard 
i on s’anuncien els premis 
més populars ja davant 
les càmeres. Rosalía ja 
va ser una de les grans 
triomfadores als últims 
Grammy Llatins, a l’em-
portar-se quatre gramò-
fons als apartats de millor 
enginyeria d’enregistra-
ment, millor disseny de 
presència, millor àlbum 
de música alternativa i la 
joia de la corona: millor 
àlbum de l’any per Moto-
mami. L’accent llatí a la 
festa va arribar aquesta 
vegada de la mà del por-
to-riqueny Bad Bunny, 
Grammy al millor àlbum 
de música urbana per Un 
verano sin ti.

Rosalía, millor 
àlbum llatí 
alternatiu per 
‘Motomami’
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Armand Gasulla: “Les fitxes pedagògiques
d'Hora-3 tenen una innegable vigència” |
Catalunya Religió
FECC Hora-3 va ser un moviment general d'església existent entre els anys 1974 i 2002 a tota
Catalunya, Andorra i a l'Aragó. En els seus 28 anys d'existència, es calcula que va arribar a
incidir, aproximadament, unes 20.000 persones. Un dels seus treballs de gran recorregut van ser
les fitxes temàtiques, una eina pedagògica que facilitava tractar temes que podien resultar
difícils sense una ajuda formativa. Sobre aquestes fitxes en parla el periodista i historiador
Armand Gasulla amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC). Assegura que les
fitxes d'Hora-3 "tenen una innegable vigència". 

Caracteritzat per una acció evangèlica i de foment de valors cívics, Hora-3 es dividia en
branques segons l’edat dels seus membres: adolescents, joves i joves-adults. Els valors
fonamentals del moviment eren l'amistat, la fe, el país i l'Església. La seva acció pedagògica es
desenvolupava en multitud d’expressions, les més habituals de les quals eren les trobades per
branques i zones; les activitats d’estiu i de formació extraordinària; i el treball dels grups que es
reunien, habitualment, de forma setmanal.

Les fitxes d'Hora-3 van ser el pal de paller de l'arrencada d'un moviment de joves de gran
dinamisme

Precisament, era per a aquests grups que es va desplegar una de les eines més característiques
del moviment: les fitxes temàtiques, que es distribuïen de forma mensual.

Com van aparèixer les fitxes temàtiques a Hora-3?

L’elaboració de les fitxes va ser una intuïció que va desenvolupar l’Equip de la Paraula de Déu
dels claretians de Catalunya a partir de 1974. Sense que inicialment no hi hagués la voluntat de
créixer com a moviment, es feien arribar les fitxes a escoles i a parròquies, per tal que les
poguessin treballar els seus grups de joves, amb la figura d’un cap que motivava la reflexió.

Les fitxes, quadríptics que alternaven continguts molt ben elaborats per a la reflexió i un disseny
trencador per a l’època, eren el material bàsic que aglutinava el conjunt de joves que anà
creixent ràpidament a tota Catalunya. De fet, el curs 1974-1975 hi havia presència d’Hora-3 a
Barcelona, Berga, Calella, Girona, Igualada, Manresa, Olot, Sant Sadurní d’Anoia, Valls,
Vilafranca, Cambrils, Torroella de Montgrí, Sant Feliu de Guíxols, Sant Celoni, Gavà, Gelida,
Subirats, Premià, Reus i Gironella.

Quin va ser el valor pedagògic de les fitxes del moviment Hora-3 a Catalunya?

Les fitxes van ser el pal de paller en l’arrencada del que acabaria essent, ja l'any 1977, un
moviment de joves de gran dinamisme. La seva vàlua com a eina pedagògica va ser molt gran si
sabem situar-nos en el context del darrer quart del segle XX, d’una societat reprimida que s’obria
a la llibertat i d’un jovent sense massa alternatives de lleure, assedegat d’experiències que
l’omplís.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/armand-gasulla-fitxes-pedagogiques-hora-3-tenen
https://www.pastoralfecc.cat/2023/02/01/armand-gasulla-les-fitxes-dhora-3-tenen-una-innegable-vigencia/


Les fitxes, amb una profunditat de contingut i un llenguatge senzill i fàcil, permetien que els joves
entressin en els temes de cada mes. A més eren una eina que facilitava als caps de grup tractar
temes que, sense un instrument semblant, resultava molt més difícil de fer-ho. A més, les fitxes
es lliuraven de forma individualitzada a cada membre del grup i pel seu format, es podien portar
a tot arreu, permetent que la reflexió s’escampés fora dels grups.

300 persones van participar en la primera trobada de subscriptors de les fitxes el maig de 1975

Com estaven estructurades o plantejades les fitxes?

El més important en el plantejament de cada fitxa era que arribessin de forma efectiva i afectiva
als joves. Per això es feia un esforç en copsar la seva atenció a partir d’una portada impactant, el
testimoniatge proper d’un jove sobre la qüestió plantejada, el desenvolupament del tema de
forma gràficament atractiva, unes pistes o preguntes per al treball personal i en grup i una
proposta d’activitat per assimilar els continguts treballats. També s’engrescava els joves a
compartir les seves experiències en el tractament de les fitxes mitjançant una altra publicació
complementària. En qualsevol cas, es pretenia que aquest desplegament de les fitxes anés
acompanyat del desenvolupament dels moments del mètode de la revisió de vida, al qual Hora-
3 enriquí amb un altre pas que era el d’Interioritzar.

Com van ajudar les fitxes a "crear moviment", és a dir, sentit de pertinença?

L’arribada de les fitxes era esperada amb gran expectativa per als que eren els “centres” que
Hora-3 tingué al llarg de tota la geografia catalana. Del fet de comunicar les experiències
mitjançant la fitxa i la Taula Rodona, i d’apreciar que eren molts els joves que compartien una
forma comuna de treballar valors que els unia, va néixer la necessitat de fer possible el contacte
personal. D’aquí que, al poc d’iniciada la iniciativa de les fitxes, es va possibilitar l’organització
de la primera trobada de subscriptors el maig de 1975 a Sant Cecília de Montserrat, amb vora
300 assistents.

A aquest primer encontre començaren a succeir-se d’altres que agrupaven centres propers amb
grups d’Hora-3, el que acabà generant les “zones”, amb una estructuració cada cop més rica i
complexa, amb equips i òrgans cada cop més especialitzats. Sense dubte, les fitxes van ser la
llavor d’Hora-3 com a moviment.

Per acabar, tens alguna altra aportació amb relació a les Fitxes d’HORA-3?

Sí, la de la seva innegable vigència. Si bé en el moment de la seva aparició significaren un
material impactant, a ulls d’avui dia no han deixat de tenir la seva validesa, pel fet que tracten
temes bàsics en la descoberta del món per als joves.
Hora-3 va desaparèixer com a moviment l’any 2002, però va deixar el llegat extraordinari de les
fitxes, que ben segur que poden continuar amb la seva finalitat de formació d’adolescents i
joves. Les fitxes d’Hora-3 són un tresor que porta descansant ja fa 20 anys. Faríem un gran favor
a l’Església de Catalunya i als seus adolescents i joves, si intentéssim recuperar i actualitzar
aquest material tan extraordinari.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTES LES 

NOTÍCIES 



Mitjà: lavanguardia.com

Publicat: 06/02/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 31.047.192
Lectores

Valor: 38.498€

URL: https://www.lavanguardia.com/vida/20230206/8736771/papa...

El papa pide "fuerza y perseverancia" en
labores de rescate por el terremoto
Ciudad del Vaticano, 6 feb (EFE).- El papa Francisco expresó hoy su "profunda tristeza" por las
"enormes pérdidas" causadas por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió esta madrugada el
suroeste de Turquía y que ha dejado casi 1.800 muertos en ese país y en Siria, y pidió "fortaleza
y perseverancia" para los servicios de socorro que trabajan en la zona.

"Su Santidad ha recibido con profunda tristeza la enorme pérdida de vidas causada por el
terremoto" que ha sacudido el sureste de Turquía y el nororeste de Siria, y "envía su cercanía
espiritual a todos los afectados", se lee en sendos telegramas enviados a los nuncios
apostólicos de ambos países.

El papa "encomienda a los fallecidos a la amorosa misericordia del Todopoderoso" y "envía su
más sentido pésame a quienes lloran su pérdida", según el texto publicado por el Vaticano

Además, Francisco "reza para que el personal de emergencias sea sostenido en su cuidado de
los heridos y en los esfuerzos de las labores de socorro en curso con los dones divinos de la
fortaleza y perseverancia".

El fuerte seismo registrado esta madrugada se ha cobrado al menos la vida de unas 1.800
personas, unos 1.014 fallecidos y más de 5.300 heridos sólo en Turquía, a los que se suman
otras 785 víctimas mortales en Siria, aunque se prevé que estas cifras aumenten
considerablemente en las próximas horas.

"Es el segundo (seísmo) más fuerte desde el terremoto de Erzincan de 1939. Según las últimas
evaluaciones es de 7,7", dijo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al confirmar que se
han registrado derrumbes o daños graves en más de 2.800 viviendas y que se ha rescatado con
vida a 2.470 personas de los escombros.

Las bajas temperaturas y la nieve en la zona, en el Kurdistán turco y sirio, donde también hay
territorios montañosos de difícil acceso, complican las tareas de rescate. EFE

mr/pss
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El presidente de Cáritas Siria espera que el
terremoto "sacuda y abra el corazón de la
comunidad internacional"
MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El arzobispo de Homs y presidente de Cáritas Siria, Jean Abdo Arbach, aseguró este lunes que
espera que el terremoto "sacuda y abra el corazón a la comunidad internacional" y "abra los
corazones de todos los líderes mundiales para que ayuden a Siria y no se olviden de los seres
humanos que estamos sufriendo”.

Así lo dijo en declaraciones a la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) tras
producirse el terremoto que ha asolado varias regiones de Siria y Turquía.

Según detalló la fundación en un comunicado, el terremoto se ha sentido hasta Homs, la tercera
ciudad más grande de Siria, aunque aquí no se han producido grandes destrozos como en
Alepo. Según monseñor Arbach, “en 30 segundos ha cambiado totalmente la vida de miles de
personas”.

“La situación de la población es de absoluta desesperación y angustia. Hay personas vagando
por las calles sin saber dónde ir y buscando desesperadamente a familiares y amigos. Hay
muchísimamente gente perdida y desaparecida”, aseguró.

Monseñor Arbach recordó que este terremoto es la puntilla a “una situación extrema” que se vive
en Siria, donde la población cada día lucha por la supervivencia para conseguir alimentos de
primera necesidad y medicamentos. Según la OMS, el 90% de la población siria vive bajo el
umbral de la pobreza, por lo que esta catástrofe natural va a afectar todavía más a las familias.

El presidente de Cáritas Siria pidió “ayuda urgente” para socorrer a la población que se ha
quedado de la noche a la mañana sin hogar. “Además de la falta de comida y del durísimo
invierno, del frío y de la nieve. Ahora la gente se va a encontrar sin un techo, con su casa
destruida por el terremoto”, lamentó, “por lo que lo más urgente es comida y medicina”.

En las ciudades como Hama, Alepo, Yabrud o la zona de Latakia “hay una verdadera angustia
ante lo que ha pasado. Este terremoto va a provocar una desesperación todavía mayor que la
que existía”.

Monseñor Arbach pidió también "muchas oraciones para estar fuertes y ayudar a la población,
estar con ellos”, y reiteró que “ojalá este terremoto sea una señal para todos los líderes el mundo
que sólo están preocupados en los beneficios económicos y en el poder político para que se
dirijan hacia Siria y la ayuden de una vez porque la población está agonizando”.

(SERVIMEDIA) 06-FEB-2023 15:04 (GMT +1) AHP/clc

© SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por
los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los
derechos reservados. Queda prohibida la distribución y la comunicación pública por terceros
mediante cualquier vía o soporte.

https://www.lavanguardia.com/vida/20230206/8736941/presidente-caritas-siria-espera-terremoto-sacuda-abra-corazon-comunidad-internacional.html


Mitjà: lavanguardia.com

Publicat: 06/02/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 31.047.192
Lectores

Valor: 38.498€

URL: https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20230206/8737...

Aragó vol reobrir enguany l'exposició de les
obres de Sixena quan finalitzin les obres al
monestir
ACN Osca - El govern d'Aragó vol reobrir enguany l'exposició de les obres de Sixena que
estaven al Museu de Lleida i van ser traslladades al 2017 per ordre judicial i amb l'entrada de la
Guàrdia Civil. Ho preveu fer quan finalitzin els treballs de restauració del claustre i també a les
naus on hi havia els antics dormitoris. L'executiu aragonès hi ha invertit més de 6,5 MEUR des
de 2015 i amb motiu de la celebració de 'L'any Sixena', que commemora la declaració de
monument nacional del monestir, confien que es culmini el trasllat de les obres en litigi amb els
frescos que hi ha al MNAC. Un dels actes centrals serà la celebració d'un consell de govern al
monestir, que està buit des de 2020, quan va marxar la congregació de monges que hi vivia.

El conseller de Cultura del govern aragonès, Felipe Faci, ha presentat aquest dilluns els actes
de 'L'any Sixena' i ha recordat la inversió de l'executiu en el monestir des que en va assumir els
competències. Dels 6,5 MEUR invertits, 1,8 milions s'han gastat i es gastaran durant els
exercicis 2022 i enguany per acabar les obres de restauració del claustre de les naus on hi
havia les antics dormitoris. L'objectiu és ampliar la zona expositiva. Aquestes darreres obres han
estat finançades amb fons Next Generation.

A banda de l'adequació dels antics dormitoris per tal que s'hi puguin exposar obres, també s'han
creat un magatzem i un taller de restauració pensant en el possible trasllat de les pintures murals
que hi ha exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Aquest trasllat està
pendent d'una resolució de Tribunal Suprem després que s'hagi posposat en moltes ocasions a
causa de la fragilitat i  el risc que suposaria per a la seva conservació un moviment d'aquestes
característiques.

De fet, la Direcció General de Patrimoni Cultural del govern d'Aragó assegura que ja tenen
redactat un "protocol de recepció" de les pintures murals, que estipula la seva manipulació i
col·locació, en previsió que la sentència del Suprem sigui favorable a Aragó.

El projecte expositiu del Monestir de Sixena girarà al voltant de la vida al monestir. Es vol donar
a conèixer la comunitat monàstica amb l'exhibició de documents originals i els bens que van ser
traslladats des del Museu de Lleida al 2017. Aleshores es van ubicar als dormitoris del monestir
en un espai inaugurat aquell mateix any. En destaquen els tres sarcòfags de les monges de
Sixena, que l'any passat es van cobrir amb vitrines per protegir-los.

El Monestir de Sixena està buit des de l'any 2020, quan les monges que aleshores hi vivien, les
germanes de Betlem, van decidir marxar-ne. Els actes de celebració de 'L'any Sixena' inclouen,
entre d'altres, la celebració d'un consell de govern de l'executiu aragonès a les dependències de
mateix monestir el pròxim 28 de març a la Sala Capitular.

https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20230206/8737132/arago-vol-reobrir-enguany-l-exposicio-les-obres-sixena-quan-finalitzin-les-obres-monestir.html
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La Conferencia Episcopal propone al
Gobierno hablar de temas “de interés
social” y no sólo de la Iglesia
MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García
Magán, propone al Gobierno abrir las mesas de diálogo que mantiene habitualmente, según
manda la Constitución, a “temas de interés social” y no sólo de la Iglesia.

Así lo dijo en una entrevista en Servimedia donde reconoció que la CEE también puede hacer
aportaciones para, por ejemplo, un pacto educativo o la protección de familias vulnerables y no
sólo para asuntos relacionados con la institución como las inmatriculaciones de bienes
inmuebles.

“Desearíamos ampliar” ese diálogo “a la hora de iniciativas legislativas, que no son solamente
de interés para la Iglesia que son de interés social”, subrayó, en referencia al pacto educativo,
destacando que cambiar la ley cada pocos años “vuelve locos a todos”.

Los obispos también quieren hablar con el Ejecutivo sobre el cuidado de las familias, sobre todo
de aquellas "que tienen especial necesidad de esa protección". "Sea por el número de hijos,
sea porque hay algún miembro de la familia que tiene una discapacidad y que necesita un
apoyo”, concretó.

“Evidentemente eso no es querer sustraer al poder Legislativo la su tarea constitucional de
realizar leyes, pero en una democracia abierta, madura y consolidada no se trata solamente de ir
cada cuatro años a una urna depositar una papeleta, sino precisamente eso que se llama ahora
la sociedad civil, ese diálogo con la sociedad civil, con los distintos implicados en un tema", dijo.

A su juicio, "es bueno, es necesario, que el poder legislativo escuche y recoja las sugerencias
puesto que en esas leyes tocan aspectos fundamentales de la persona humana” e incluso tocan
cuestiones como la libertad religiosa.

CAMPAÑA ELECTORAL

En este punto, García Magán reconoció que los temas relacionados con la Iglesia suelen ser
habituales ante las elecciones. “En campañas electorales se dicen bastantes cosas que no se
cumplen. Hay una formación política que es raro que no agite los acuerdos Iglesia-Estado y
luego, al llegar al Gobierno, no ha abierto” el tema, señaló.

En este sentido, recordó que la normativa blinda la relación de la Iglesia con el Estado y el
Ejecutivo, pues está recogido por el artículo 16 de la Constitución, en los acuerdos con la Santa
Sede de 1979 y hasta por la Declaración de los Derechos Humanos (artículo 18), rubricada por
España.

Para el portavoz de la CEE, “hay temas tan trascendentales que no deberían ser moneda de
batalla de una campaña electoral". "El primer derecho fundamental de una persona es el
derecho a la vida”, zanjó, en referencia a la polémica suscitada en Castilla y León por el aborto e

https://www.lavanguardia.com/vida/20230206/8735599/conferencia-episcopal-propone-gobierno-hablar-temas-interes-social-solo-iglesia.html
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Pakistán bloquea Wikipedia en su territorio
por blasfemia
Pakistán ha cumplido con sus amenazas: la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán
(PTA) ha cortado el acceso a Wikipedia en su territorio. El país había dado 48 horas a la
enciclopedia participativa para suprimir contenidos considerados blasfemos antes del viernes 3
de febrero. La Comisión retiró parte de los textos específicos a tiempo, pero algunos seguían en
línea el día del ultimátum.

Wikipedia "permanecerá bloqueada hasta que se elimine todo el contenido controvertido",
precisó un portavoz del PTA, que no hizo pública la naturaleza exacta de los textos
incriminados. Usama Khilji, un defensor de los derechos digitales de Pakistán, considera
inconstitucional el bloqueo de Wikipedia. 

Un objetivo claro: callar toda la disidencia

Según él, es el resultado de "un esfuerzo concertado para ejercer un mayor control sobre el
contenido en Internet". "El objetivo principal es hacer callar toda disidencia", declaró a la
agencia AFP, señalando que "la blasfemia se utiliza a menudo con este fin".

Hay que decir que no es la primera vez que Pakistán, país de mayoría musulmana, bloquea
importantes servicios de Internet por motivos religiosos. En 2014, Twitter aceptó la solicitud del
país al bloquear por primera vez el acceso a contenidos que se consideran ofensivos para el
islam. Más recientemente, la popular plataforma de vídeos TikTok fue bloqueada varias veces
en el país por contenidos considerados "indecentes" e "inmorales". Por su parte, YouTube
permaneció inaccesible entre 2012 y 2016 debido a una película anti-islam cuya difusión
condujo en la época a violencias que provocaron la muerte de varias personas.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20230206/8735799/pakistan-bloquea-wikipedia-territorio.html
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El cardenal Cristòbal López presideix la
festa salesiana de sant Joan Bosco |
Catalunya Religió
Salesians L’eucaristia de la festa de Sant Joan Bosco a la parròquia de Maria Auxiliadora de
Sarrià l'ha presidit l'arquebisbe de Rabat, el cardenal Cristòbal López. En la celebració ha fet
una prèdica explicant com és la comunitat cristiana en la seva diòcesi i animant a la convivència
entre els creients de distintes religions.

En l’homilia ha intervingut Sergi Moreno, salesià ordenat sacerdot el juny passat. Ha recordat
que havia estat alumne de Salesians Sarrià i que havia participat en el Moviment Juvenil
Salesià de la casa. Entre els assistents hi ha estat Albert Batlle, regidor del districte de Sarrià-
Sant Gervasi i de l’Ajuntament de Barcelona.

La trobada posterior als locals de l’escola ha permès el retrobament dels amics de l’obra
salesiana, la comunitat de la parròquia i els antics alumnes amb Cristòbal López i Sergi Moreno.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/cardenal-cristobal-lopez-presideix-festa-salesiana
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El periodista 
Vicens Lozano 
ofereix quatre 
xarrades a Lleida
A l’Aula d’Extensió 
Universitària

CONFERÈNCIES RELIGIÓ

Una de les conferències de Vicens Lozano, ahir al Rectorat de la Universitat de Lleida.

M.CABELLO
❘ LLEIDA ❘ “Hi ha un sector radical 
de l’Església catòlica que està 
impulsant l’accés al poder de 
nous líders de l’extrema dreta.” 
Així ho assegura el periodista i 
historiador Vicens Lozano, que 
durant trenta-cinc anys ha estat 
corresponsal de TV3 a Itàlia i el 
Vaticà i que al març posarà llum 
als racons ocults d’un autèntic 
complot contra el papa Francesc 
al seu nou llibre Vaticangate. 
Segons Lozano, que entre ahir 
i avui ofereix una radiografia 
d’Itàlia en quatre xarrades de 
l’Aula d’Extensió Universitària 
de la Universitat de Lleida, “hi 
ha una conspiració per propici-

GERARD HOYAS

ar la renúncia de l’actual papa i 
manipular el pròxim conclave, 
tot això per evitar que el nou 
pontífex vagi en aquesta ma-
teixa línia reformista”. 

El seu nou treball arriba des-

prés de l’èxit d’Intrigas i poder 
en el Vaticano, en el qual apor-
ta algunes claus per entendre 
aquest petit estat que “sempre 
s’ha caracteritzat per la seua 
gran opacitat”. Lozano asse-

gura que, “per poder garantir 
aquestes llibertats i la democrà-
cia, és fonamental que sapiguem 
veure el perill que suposa l’au-
ge de la ultradreta i actuar en 
conseqüència”.

Els secrets del 
Vaticà, al 
descobert

ROCA EDITORIAL

El llibre, de Roca Editorial.

n Amb més d’un centenar 
d’entrevistes, Vicens Lo-
zano destapa els racons 
ocults del Vaticà al seu 
pròxim llibre, Vatican-
gate, que sortirà publi-
cat a començaments del 
mes que ve després de 
l’èxit del seu primer tre-
ball, Intrigas i poder en 
el Vaticano.

Caragolada 
popular de la 
Fecoll a Espot

GASTRONOMIA

❘ ESPOT ❘ La Federació de Colles 
de l’Aplec del Caragol de 
Lleida (Fecoll) celebrarà 
dissabte vinent, dia 11 de 
febrer, la segona edició del 
#CaraFlocs 2023 a la terras-
sa de la cafeteria de l’esta-
ció d’esquí d’Espot. A par-
tir de les 12 hores, les colles 
de l’Aplec organitzaran una 
caragolada popular a la cota 
de 2.000 metres per poder 
captar nou públic i promoure 
així aquesta festa gastronò-
mica lleidatana. La ració de 
caragols, que inclou també 
una degustació de vi, té un 
preu de cinc euros.

Vint-i-quatre 
treballs opten  
al Premi Mila

IGUALTAT

❘ LLEIDA ❘ Vint-i-quatre tre-
balls opten a la XVI edició 
del Premi Mila de periodis-
me per a la igualtat de gènere 
de Lleida. La tercera tinenta 
d’alcalde i regidora de Femi-
nismes, Sandra Castro, i la 
presidenta del Col·legi de 
Periodistes-Demarcació de 
Lleida, Laura Alcalde, es 
van reunir ahir al Casal de 
la Dona per dur a terme l’acte 
d’obertura dels sobres amb 
les diferents propostes pre-
sentades. El jurat es reunirà 
durant la primera setmana 
del mes que ve.

Setze cellers lleidatans participen en el certamen sota el paraigua de la DO Costers del Segre.

COSTERS DEL SEGRE

ACN / REDACCIÓ
❘ BARCELONA ❘ La tercera edició 
de la Barcelona Wine Week 
(BWW) va arrancar ahir al 
recinte de Montjuïc de Fira de 
Barcelona amb xifres de rècord: 
828 cellers expositors −un 27% 
més que el 2022−, setanta se-
gells de qualitat i denominaci-
ons d’origen i més de 20.000 
persones acreditades. Sota el 
paraigua de la DO Costers del 
Segre, hi participen setze fir-
mes lleidatanes. “La fira és la 
primera gran cita de l’any per al 
sector i continua creixent amb 
l’objectiu essencial de generar 
negoci i valor”, va assenyalar 
el president de la BBW i de la 
DO Cava, Javier Pagés. 

Fins dimecres, el saló reuneix 
els grans importadors de vi de 
països com els Estats Units, Ale-
manya, el Regne Unit, Brasil, el 
Japó o la Xina, i estan previstes 
més de 8.000 reunions de negoci 
entre expositors i compradors 
professionals de la gran distri-
bució, importadors, centres a 
l’engròs, distribuïdors especia-
litzats i botigues gurmet. Amb 
el lema Espanya, mosaic singu-
lar de sòls, proposa un “viatge 
immersiu” pels vins de l’estat i 
serà de nou un gran fòrum de 
negoci que reunirà milers de 
professionals. “Som en un país 
on la meitat de les exportacions 
agroalimentàries són de vins a 
granel”, va afirmar Pagés, que 

Barcelona es converteix en la 
capital del vi durant tres dies
Més de 800 cellers, entre els quals 16 de la DO Costers del Segre, a la Wine Week

ENOLOGIA CONGRESSOS

va recordar que Espanya és el 
tercer productor de vi més gran 
de tot el món, el primer exporta-
dor en volum i el tercer en valor 
(més de 2.900 milions d’euros 
exportats l’any passat). 

Per una altra banda, a l’acte 
d’inauguració del saló també 
van assistir la consellera d’Ac-
ció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, Teresa Jordà, i 
el ministre d’Agricultura, Luis 
Planas.

n El saló ofereix també un 
programa de ponències i tau-
les redones sobre sostenibi-
litat, innovació o digitalitza-
ció als cellers. En aquests tres 
dies, s’analitzen reptes com 
la gestió del sòl de la vinya 
davant del canvi climàtic, els 
beneficis de l’ecodisseny, no-
ves vies de reutilització de 

les botelles o la protecció 
de les vinyes velles del país. 
Per un altre costat, tampoc 
hi falten els tastos i les confe-
rències amb prop de noranta 
experts i sommeliers de tot 
el món, entre els quals des-
taquen Tim Atkin, Luis Gu-
tiérrez, Norrel Robertson o 
Álvaro Palacios.

Els reptes de les vinyes, a debat
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La superiora de les Caputxines de Manresa
dona el poder absolut sobre el convent a
una particular
La superiora del

Convent de les Germanes Clarisses Caputxines

del carrer Talamanca de

Manresa

,

Sor Pilar Lumbreras Teixidó

, va atorgar el passat mes de juliol el

poder absolut

sobre el convent a

Anna Maria Vidal Oliveras

, una

metgessa jubilada manresana

i amiga de la religiosa des de fa anys, a través d'una

acta notarial

a la que ha tingut accés

NacióManresa

.

El document, avalat pel

notari Francisco de Borja Morgades de Olivar

, va ser signat per la monja el passat 21 de juliol de 2022, i en ell, com a superiora del convent,
atorga un poder especial "

tan ampli i bastant

com en Dret es requereixi" per

operar amb la banca

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/107707/sor-pilar-dona-poder-absolut-sobre-convent-caputxines-manresa-particular


i les caixes d'estalvi i altres entitats de crèdit "realitzant tot quant

la legislació i pràctica bancària en permetin

". També per "

ostentar la representació

i comparèixer davant qualsevol autoritat", tant civil com eclesiàstica, "i en ella instar, seguir i
acabar com a actor, demandant o en qualsevol altre concepte

tota classe d'expedients

".

L'acta també la faculta per "dirigir, rebre i contestar

notificacions i requeriments

", i finalment "atorgar i firmar quants

documents públics i privats

siguin congruents amb les facultats que es confereixen en aquest poder", que haurà de ser
sempre interpretat "

amb la major amplitud

".

Després d'uns últims set anys convulsos en la gestió del convent, des de

l'intent fallit de l'acord amb la llavors Fundació Sociosanitària de Manresa

(actual Sant Andreu Salut) perquè es fes càrrec de la cura de les religioses, fins a l'

enfrontament amb el bisbe de Vic, Romà Casanova

, passant per la venda de la

casa d'estiu de la Pobla de Lillet

 per poder fer-se càrrec dels deutes que acumulaven, la decisió de Sor Pilar Lumbreras ha creat

divisió entre les quatre monges

clarisses que queden a Manresa i amb les persones properes a la institució.

Carta prèvia al Vaticà

Tot plegat quan pocs mesos abans, el 12 d'abril de 2022, la mateixa superiora havia escrit a l'

arquebisbe secretari del Vaticà

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/64045/fssm-marxara-monestir-caputxines-acord-amb-requeriment-bisbat
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/63678/caputxines-bisbe-vic-va-arribar-dir-erem-quatre-velles-ja-no-sabiem-deiem


,

José Rodríguez Carballo

, sol·licitant permís per donar la propietat del

monestir de Sant Carles Borromeu

, el convent, "a la

comunitat civil de Manresa

". Es desconeix per quin motiu

canviava d'opinió

, de cop, a l'estiu, i signava el poder a favor de Vidal sense esperar la resposta de la

Santa Seu

.

Una resposta del

Vaticà

que arribaria un mes més tard, el 29 d'agost, i que, com també ha pogut constatar

NacióManresa

, convidava Sor Pilar Lumbreras a un procés de "

discerniment i ponderació eclesial

", que més que ella, ha de fer la

Federació de les Caputxines d'Espanya

a la que pertany el convent "ja que és qui té confiada la salvaguarda i custòdia d'aquesta
comunitat". A més, José Rodríguez Carvallo convidava la superiora del Convent a incloure en la
ponderació Romà Casanova, "el

bisbe diocesà

", amb qui té una relació tensa des de fa anys.

Fora del dret civil i canònic

Per molt que Sor Pilar Lumbreras sigui la superiora del monestir de Sant Carles Borromeu, la
custòdia del convent recau en la Federació de les Caputxines d'Espanya, a qui va passar la
propietat després del conflicte amb el bisbe de Vic arran del

trencament del pacte



amb la Fundació Sociosanitària. De manera que la monja

no pot atorgar ni retirar poders

d'un monestir sobre el qual no té cap dret.

Per això, el poder notarial atorgat per la religiosa a la metgessa jubilada és nul de ple dret, tant 

pel dret civil com pel dret canònic

, segons alguns lletrats i, precisament, Anna Maria Vidal ja ho ha pogut comprovar quan ha
intentat operar amb la banca i

no li han reconegut els poders

. L'entorn pròxim del convent no entén com el notari va acompanyar la signatura d'aquesta acta
de poders especials sense tenir en compte tots aquests antecedents.

Tot i que aquesta decisió de Sor Pilar Lumbreras està essent, per ara, infructuosa, a la

comunitat religiosa de l'area del bisbat

i als

cercles pròxims al convent

els preocupa que s'obrin

nous conflictes

en una comunitat que és escassa, envellida i amb problemes de salut.
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REUS

Sergi Peralta Moreno

La Confraria dels Sants Just i Pas-
tor recuperarà una tradició que 
fa anys que va caure en l’oblit: 
per Dimecres Sant, portarà el seu 
pas penitencial a espatlles. «Cre-
iem que així atraurem el jovent 
de la ciutat, no com una qüestió 
religiosa, sinó cultural», va afir-
mar ahir el confrare major, Marià 
Gil, en la presentació del projec-
te. Gil també va reconèixer que, 
en l’actualitat, l’atracció que sen-
ten els adolescents per la Setma-
na Santa reusenca «és molt poca, 
per no dir nul·la». «El jovent ne-
cessita reptes. Creiem que això 
els engrescarà a què s’apuntin i 
que motivarà que portin colles 
d’amics, famílies, que s’animin 
altres confraries...», afegí.

Encara que a Reus la majoria 
de passos s’han portat històri-
cament sobre rodes, hi ha dos 
precedents en què s’emmiralla 
la confraria: el misteri de Jesús 
de la Columna, que va ser portat 
a espatlles entre el 1952 i el 1975, 
i el misteri de la Mare de Déu de 
la Soledat, el 2001. «Després de 
22 anys del darrer intent, per fi 
hi ha una confraria interessada 
a dur-ho a terme amb fermesa i 
determinació», assegurà Gil.

El pas, encapçalat per l’obra 
escultòrica Ecce Homo de Joan 
Rebull, ha de passar, però, per un 
procés de restauració, no només 
per adaptar-lo per ser carregat 
a espatlles, sinó també perquè 
l’estructura està «molt malme-
sa», tal com va detallar el capatàs 

adjunt dels portants, Josep Pere 
Moreira. Els treballs inclouran 
una rebaixa del pas d’entre sis i 
deu centímetres perquè, fins ara, 
«entra molt justet» a la Prioral 
de Sant Pere. El pressupost puja 
fins als 9.000 euros i la confraria 
busca donatius per poder finan-

çar la inversió, amb la voluntat 
de començar els assajos l’1 de 
març. «Fem una crida a entitats, 
empreses, ciutadans, que esti-
min Reus i les seves tradicions. 
Creiem que aquest és un projecte 
de ciutat», va afegir Gil.

Una altra de les metes que la 
junta directiva de la confraria va 
assumir el 2021, a banda de ga-
rantir el relleu generacional, era 
buscar un lloc espiritual perma-
nent a la Prioral de Sant Pere per-
què els fidels puguin venerar les 

imatges tot l’any. «Sempre acaba-
va la Setmana Santa i es guarda-
ven en un magatzem fins a l’any 
següent», explica el confrare ma-
jor. És per això que, tal com des-
taca Gil, estan mantenint con-
verses «força avançades» amb 
el prior. «Segurament acabarem 
ubicant-les a la capella dels Do-
lors de la Prioral», celebra. Així 
mateix, des de la Confraria dels 
Sant Just i Pastor s’està treballant 
en un projecte de caritat amb la 
Fundació Mossèn Frederic Bara.

La confraria busca 
mecenes que financin la 
restauració del pas, que 
costa uns 9.000 euros

SETMANA SANTA

La Confraria dels Sants Just i Pastor 
portarà enguany el pas a espatlles
Recupera una tradició que no es fa des del 2001 amb l’objectiu d’atreure més portants joves

GERARD MARTÍ

La nova junta directiva pretén garantir el relleu generacional de l’entitat.

Shaila Cid

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir el passat 2 de febrer un 
home de 32 anys per un roba-
tori amb intimidació. La deten-
ció es va produir cap a les 10.30 
hores, al carrer de Roger de Bel-
fort. El 112 va rebre una trucada 
des d’una farmàcia de Reus, des 
d’on s’alertava que un indivi-
du estava intentant robar. En 
aquell moment, es va avisar les 
patrulles pròximes a la zona per 
tal que s’hi apropessin. El lladre 
hauria exigit que li donessin els 
diners de la caixa registradora 
mentre mantenia una de les 
mans amagada a la butxaca, 
com si hi guardés algun objecte 

intimidant, sense arribar a mos-
trar-lo. Malgrat tot, els treballa-
dors van aconseguir alertar el 
servei d’emergències mentre el 
lladre encara es trobava a l’inte-
rior de l’establiment. Al cap de 
pocs minuts, una patrulla dels 
Mossos d’Esquadra va arribar el 
lloc dels fets i va veure com de la 
farmàcia, situada al número 49, 
sortia un home. Els agents van 
aturar-lo i van procedir al seu 
escorcoll, sense localitzar-li cap 
arma ni cap objecte intimidant. 
L’individu va quedar detingut 
per un presumpte robatori amb 
intimidació. Després de passar a 
disposició judicial, va quedar en 
llibertat.

Detenen ‘in fraganti’ un 
home que havia intentat 
atracar una farmàcia

SEGURETAT

Els treballadors van aconseguir alertar el 112

Santiago Castellà visita la 
Cambra de Comerç de Reus

EMPRESA

El nou subdelegat del Govern 
a Tarragona, Santiago Caste-
llà, va visitar ahir la Cambra 
de Comerç de Reus. Castellà 
es va reunir amb el president 
de la Cambra, Jordi Just, qui li 
va explicar les principals línies 
d’actuació de la corporació per 
millorar la competitivitat de les 
empreses. En aquest context, 
Just va traslladar al subdelegat 
les darreres gestions que es fan 
en favor del desdoblament de 
l’N-420, un eix que considera 

bàsic per al repoblament de 
les comarques d’interior, i per 
millorar la connexió amb la res-
ta de la península mitjançant 
grans pols d’activitat econòmi-
ca. Just també es va referir a la 
importància estratègica que ha 
de jugar la futura estació inter-
modal per donar servei a tota 
l’àrea metropolitana del Camp 
de Tarragona i, molt especial-
ment, per incrementar les pos-
sibilitats de desenvolupament 
de l’aeroport de Reus. Redacció
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El Bisbat diu que mai va rebre cap petició
per arreglar el rellotge de Mieres - Diari de
Girona
El Bisbat de Girona assegura que en cap moment va rebre cap requeriment de l’Ajuntament de
Mieres per arreglar el rellotge del campanar, de manera que es va assabentar que el consistori
l’havia hagut d’arreglar a través dels mitjans de comunicació. �

Ara fa unes setmanes, l’Ajuntament de Mieres va anunciar que havia recuperat el repic de
campanes de l’església de Sant Pere gràcies a què el consistori havia assumit la reparació del
rellotge i va criticar el Bisbat, que n’és el propietari, per no fer-se’n càrrec. Des del consistori van
assegurar que havien fet diversos requeriments al Bisbat «sense èxit» i que al final havien
decidit encarregar ells mateixos la reparació a un rellotger especialitzat per resoldre-ho. La
intervenció va tenir un cost de 3.500 euros.

La versió del Bisbat, però, és molt diferent a la del consistori. Assenyalen que a ells no els va
arribar mai cap sol·licitud relacionada amb la reparació d’aquest rellotge, i quan se’n van
assabentar a través dels mitjans van contactar amb el rector de la parròquia. Aquest els va
explicar que una intermediària de l’Ajuntament li havia comunicat que, davant l’interès el
consistori de recuperar el funcionament del rellotge, ja se n’ocuparia econòmicament, i que no
calia fer cap aportació. Per tant, des del Bisbat manifesten la seva «sorpresa» davant de l’actitud
de l’Ajuntament de Mieres, «i més quan ens cap cas ens has fet arribar de manera formal cap
requeriment».

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2023/02/07/bisbat-diu-mai-rebre-cap-82590527.html
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