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Reus

REDACCIÓN  
REUS 

El Ayuntamiento de Reus  
y el Arzobispado aseguran 
que mantienen abiertas 
 las conversaciones sobre  
el edificio  

El Ayuntamiento de Reus, con 
una delegación encabezada 
por el alcalde de Reus, Carles 
Pellicer, y la vicealcaldesa, 
Noemí Llauradó; y el Arzobis-
pado de Tarragona, con el Ar-
zobispo, Joan Planellas i Bar-
nosell, al frente, continúan las 
conversaciones en relación con 
el proyecto de rehabilitación y 
futuros usos del edificio llama-
do Centre Catòlic de Reus, ubi-
cado en la calle de la Presó, 
número 13.  

Las conversaciones, coordi-
nadas desde el ámbito técnico, 
se mantienen a petición del 
Arzobispado con el fin de «po-
der explorar la posible viabili-
dad de unos términos que 
puedan derivarse en un conve-
nio asumible por ambas par-
tes». 

Los nuevos términos 
La administración local recor-
dó ayer la continuidad de las 
conversaciones con el Arzobis-
pado a raíz de que la semana 
pasada éste hubiera pospues-
to el encuentro, en el que se 
abordaría la recepción de la 
contrapropuesta por parte de 
la Iglesia. La semana pasada, 

de hecho, el Ayuntamiento hi-
zo pública su postura respec-
to a la nueva propuesta, reci-
bida a mediados de este ene-
ro, respecto al acuerdo a tres 
bandas entre el Ayuntamiento 
de Reus, el Arzobispado y la 
Diputació de Tarragona. 

Por entonces, el alcalde Pe-
llicer tildó de «inasumibles» las 
nuevas condiciones de la Igle-
sia, que afectan al derecho a 
la libertad de expresión, la fór-
mula jurídica y duración de la 
cesión del equipamiento, la 
gratuidad o la disponibilidad 
de los espacios. «Recibir esta 
nueva propuesta supone vol-
ver al principio, con unos térmi-
nos diferentes de los acorda-
dos inicialmente», insistió el 
alcalde por entonces durante 
la comparecencia. 

Algunos de los términos exi-
gidos por la Iglesia, en la línea 
de la ética, por ejemplo, pe-
dían insertar una cláusula de 
estilo dentro del contrato «a 
efectos de evitar manifestacio-
nes y expresiones contrarias a 
la moral cristiana en unos es-
pacios que seguirán siendo el 
Centre Catòlic de Reus». 

En este sentido, tanto Ayun-
tamiento como Diputació con-
sideran que «la cláusula de es-
tilo es una frontera ética que 
un Ayuntamiento no puede, ni 
debe traspasar, y que rompe-
ría con nuestra obligación de 
actuar en beneficio de toda la 
ciudadanía, con libertad de ex-
presión y con los valores pú-
blicos de la actividad».

El futuro del Centre 
Catòlic, un tema  
aún sobre la mesa

Sociedad

REDACCIÓN 
REUS 

Los vecinos que vivían en el nú-
mero 47 de la avenida Vidal i Barra-
quer, donde el 24 de enero hubo 
un incendio que obligó a evacuar el 
edificio, todavía no han podido 
volver a sus casas y tampoco tie-
nen una fecha de regreso. Quince 
días después del fuego, siguen 
provisionalmente realojados con 
familiares y algunos de ellos conti-
núan reubicados en un hotel. Las 
llamas dañaron la instalación eléc-
trica del inmueble, que quedó sin 
suministro.  

Ahora, «hay que reparar la ins-
talación en todo el edificio y nos 
dicen que la aseguradora de cada 
piso tiene que hacer un adelanto 
a la comunitaria», tal como expli-
ca una de las propietarias afecta-
das por el suceso. Los vecinos es-
tán completando estos trámites, 
que son laboriosos, y temen que 
se alarguen más de lo que que-
rrían porque «ni siquiera se ha em-
pezado a arreglar nada». Una vez 
que la instalación esté lista, Ende-
sa estará en disposición de darle 
luz, tal como detallan fuentes de 
la compañía.   

De momento, según señala la 
misma propietaria, los vecinos de 
Vidal i Barraquer tienen una serie 
de horas al día, de lunes a viernes, 
en las que pueden acceder al blo-
que. De hecho, las intervenciones 
que el arquitecto municipal seña-
ló como necesarias para el inmue-

ble –consistentes en la recupera-
ción de la barandilla de las esca-
leras y, en general, la limpieza de 
restos del incendio y de las tareas 
de extinción– ya están hechas. Las 
puertas de algunos de los pisos 
que habían quedado consumidas 
por el fuego las han reemplazado 
sus inquilinos de la manera en que 
han tenido posibilidad de hacerlo. 
Los hay que tienen mascotas y 

acuden regularmente a su domi-
cilio a alimentarlas.  

El incendio se originó en una 
habitación donde un hombre de 
41 años –que quedó en libertad 
con cargos– manipuló un horni-
llo, que estaba recargando de for-
ma negligente. Un total de 11 he-
ridos tuvieron que ser ingresados 
o atendidos en centros hospitala-
rios.  

Los vecinos del edificio 
incendiado, sin volver a casa

Sucesos

Bomberos actuando en el número 47 de la avenida. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

Los desalojados de Vidal i Barraquer siguen en un hotel o con 
familiares, quince días después, por falta de suministros en el bloque

REDACCIÓN 
REUS 

Dolors Vázquez y Albert Piñol se-
rán los números 2 y 3, respecti-
vamente, de la lista electoral de 
Ara Reus para las elecciones mu-
nicipales del próximo 28 de mayo. 
Así, el partido municipalista dio 
a conocer ayer los dos nombres 

que suceden al candidato, Daniel 
Rubio, en la que será una lista 
«plural e integradora, centrada 
en las necesidades de las perso-
nas y en buscar oportunidades 
para el municipio y sus ciudada-
nos». 

Dolors Vázquez ha formado 
parte del equipo de gobierno de 
Reus durante el mandato 2019-

2023, al frente de la concejalía de 
Seguretat, Convivència, Protecció 
Civil i Emergència. Por su parte, 
Albert Piñol es hijo y nieto de dos 
figuras políticas históricas y con-
cejalas del Ayuntamiento de Reus 
en varios mandatos, tal como se-
ñala el partido: Fina Lozano y Do-
lors Sardà. Piñol tiene experien-
cia en materias de vía pública y 
urbanismo. 

Mañana jueves 9 de febrero, a 
las ocho de la tarde en la Sala 
Santa Llúcia, tendrá lugar la pre-
sentación de Daniel Rubio como 
candidato de Ara Reus a la alcal-
día del Ayuntamiento de Reus. En 
el acto «estarán presentes Piñol y 
Vázquez, entre muchos otros, pa-
ra apoyar al alcaldable del partido 
municipalista». Dolors Vázquez es actualmente concejala. FOTO: CEDIDA

Política

Dolors Vázquez y Albert 
Piñol serán los números 2 y 3 
de la candidatura de Ara Reus
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Comarques Local

n L’Autoritat Territorial de la Mo-
bilitat de Girona (ATMG) va tan-
car l’any 2022 amb 1,4 milions 
més de viatgers respecte de 2021, 
tot i que encara es troba per sota 
les xifres de 2019, abans de la pan-
dèmia. En total, més de set mili-
ons de persones van utilitzar el 
transport públic a la província al 

llarg de l’any passat, el que signi-
fica un creixement del 25% res-
pecte el 2021 i un 80% més en re-
lació al 2006, data en què es va 
crear l’ATM de Girona. Tot i això, 
no s’han tornat a duplicar les xi-
fres de 2006, tal com sí que va pas-
sar el 2019. 

L’àrea de Girona, doncs, va as-
solir durant el 2022 la xifra de vi-

atgers més alta des de la crisi de 
la covid-19. D’aquests set milions 
de viatges, un total d’1.523.535 
van ser de transport interurbà, 
una xifra que significa un aug-
ment del 21% respecte l’any 2021 
i que, segons la Generalitat, «con-
solida la recuperació cap als ni-
vells de la prepandèmia». 

L’ús de les targetes integrades 

multiviatge, d’altra banda, ha as-
solit un màxim històric. Del total 
de 7.125.025 viatges registrats du-
rant el 2022, 3.616.621 van ser 
amb títols integrats, fet que supo-
sa un índex d’integració de més 
del 50%, i un increment del 2% 
respecte al 2019. 

A partir de l’1 de setembre fins 
el 31 de desembre de 2022, se-

guint les directrius del Govern es-
panyol, l’ATMG va reduir en un 
30% les tarifes dels títols T10 i 
T10/30, i en un 50% la resta de tí-
tols. Això ha fet canviar el com-
portament en l’ús del transport 
públic. Així doncs, els abona-
ments més utilitzats en aquests 
moment a l’àmbit de Girona són 
la T-10 i la T-50/30, que represen-
ten el 30,8% i el 27,10% respecti-
vament, sobre el total de valida-
cions fetes durant l’any 2022, amb 
un total de més de dos milions de 
viatges, relegant la T-10/30 al ter-
cer lloc de la llista, no superant el 
20% de les validacions, que supo-
sen 709.482 viatges. 

Segons indica el Govern cata-
là, les dades reflecteixen l’efecte 
de la reducció de les tarifes, que 
ha «ajudat a fidelitzar l’usuari del 
transport públic de l’àrea de Gi-
rona». 

Els usuaris de transport públic 
creixen un 25% durant el 2022 
u Més de set milions de persones van utilitzar l’any passat l’ATM de Girona, una xifra més alta 
que el 2021 però que encara no arriba a les últimes dades d’abans de la pandèmia de la covid-19  

LAURA FANALS. GIRONA 
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6.596.776

n Els Mossos  van rebre, durant el 
2022, dotze denúncies per roba-
tori en centres de culte i ermites 
de la Diòcesi de Girona, un 45% 
menys que l’any anterior, quan la 
xifra havia estat de 22. Aquestes 
són les dades que es van presen-
tar dilluns en el marc de la reunió 
de seguiment que duen a terme 
periòdicament el Bisbat i els Mos-
sos, establertes pel pla de preven-
ció de robatoris als més de 1.100 
temples del territori. 

Segons recorda el Bisbat, des 
del seu desplegament i posada en 
marxa l’any 2010, el dispositiu ha 
permès reduir «considerable-

ment» les incidències gràcies al 
contacte entre les comissaries i 
els arxiprestats. També valoren  
l’assessorament i consells de se-
guretat sobre noves estafes, així 
com la difusió de campanyes. 

A la reunió hi van participar, 
per part del Bisbat, l’administra-

dor diocesà, Lluís Suñer; la secre-
tària tècnica de Patrimoni Cultu-
ral, Maria Antònia Clarà, i el de-
legat de Mitjans, Xavier Roca; i 
per part dels Mossos, el comissa-
ri en cap de la Regió Policial de 
Girona, Josep Milan; la caporala 
Mercè Vidal i l’agent Marta Pla.  

Les denúncies per robatoris en esglésies 
gironines es redueixen a la meitat 

DdG. GIRONA 

u Durant l’any passat se’n 
van registrar dotze, mentre 
que durant el 2021 la xifra  
havia arribat fins a 22 

La reunió entre el Bisbat i els Mossos, dilluns passat. BISBAT DE GIRONA

n Adif i Adif Alta Velocitat ins-
tal·laran punts de recàrrega de ve-
hicles elèctrics als aparcaments 
de nou estacions catalanes, inclo-
ses quatre de gironines: Figueres, 
Figueres-Vilafant, Girona i Sils.  
Segons l’empresa, això servirà per 
contribuir al desenvolupament 
d’una mobilitat sostenible en en-
torns urbans. A banda dels punts 
gironins, també se’n situaran a les 
estacions de Clot Aragó, França i 
Sants Barcelona, així com a les 
parades de Camp de Tarragona i 
Lleida Pirineus. A escala estatal, 

es volen situar mil punts de càr-
rega a vuitanta estacions amb una 
inversió de 28,8 milions d’euros. 

El contracte per al subminis-
trament, instal·lació, operació i 
manteniment d’aquests espais té 
un termini de trenta mesos. La 
iniciativa forma part del progra-
ma Ecomilla, que busca promou-
re la mobilitat «energèticament 
eficient i amb zero emissions» 
amb mesures com la promoció 
de l’electrificació del transport.

Posaran punts de recàrrega 
de vehicles elèctrics 
a quatre estacions de tren

DdG. GIRONA

u Adif els instal·larà 
a l’exterior de les estacions 
de Girona, Figueres, 
Figueres-Vilafant i Sils 

TOTAL 

7.125.025 
VIATGERS  
A L’ATM DE GIRONA          

DURANT EL 2002 

u La xifra representa una 

clara recuperació respecte 

l’any 2021, però les dades es 

troben encara per sota de 

l’època prepandèmia. Entre 

2017 i 20219, les xifres van 

ser superiors a les actuals. 

Un cotxe elèctric, carregant-se. 

ACN
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Dos mesos fent quimioteràpia i dormint al
carrer: l'Ajuntament de Barcelona ofereix un
llit a un migrant amb càncer de còlon
El Yakoubi treballava rentant plats en un restaurant de Castelldefels, sense contracte perquè la
llei d'estrangeria obliga els migrants no comunitaris a estar-se tres anys en situació irregular
abans de poder iniciar els tràmits d'arrelament. Malgrat la precarietat, semblava que li anava bé
perquè vivia amb una germana i el seu "somni" de "guanyar diners" s'estava complint. Tot es va
tòrcer, però, al novembre, quan després de dies de malestar, un "mal de panxa molt fort" el va fer
anar a urgències, on li van donar el fatídic diagnòstic de càncer de còlon. Allà mateix el van
operar per col·locar-li una bossa exterior per recollir les femtes, i posteriorment va començar amb
la quimioteràpia. El càncer li va fer perdre la feina i es va haver de buscar la vida per poder tenir
un lloc de dormir decent per la impossibilitat de poder continuar amb la seva germana.

Sense gana

Quan surt de la químio, explica que li fan mal els dits, o la gola quan pren líquid fred, i se sent
fatigat. Però, sense alternativa, diu que passava pel supermercat per comprar una mica d'aigua i
algun aliment suau que pogués digerir sense problemes. "No tinc gaire gana, però els metges
em diuen que m'haig de cuidar", relata amb el castellà precari amb què es fa entendre. Per no
estar-se al ras va trobar recer en un edifici de Montjuïc, amagat darrere de l'escala, on passava
desapercebut perquè –apunta– els veïns entren i surten per l'ascensor i el seu lloc quedava
totalment amagat. "Sempre intentava deixar-ho tot net, amagant els cartons, i quan es feia de dia
me n'anava", afirma. L'únic confort que tenia eren els cartrons i unes mantes per abrigar-se.

Havia intentat trobar refugi i fa tres mesos va anar al Saier, el servei municipal d'atenció als
immigrants i refugiats, i a la Creu Roja, però no va aconseguir res més que una targeta moneder
amb què poder comprar menjar. No va ser fins fa un parell de setmanes que un amic el va
adreçar a l'església de Santa Anna, un centre d'atenció a les persones sense llar al centre de
Barcelona. A l'entrevista que es fa als nous usuaris, El Yakoubi va explicar el seu cas a Montse
Pujadas, la voluntària que l'estava atenent i que no s'ho podia creure: tots dos comparteixen
diagnòstic de càncer i fins i tot el nombre de sessions de químio, així que li és impossible no
comparar-se. Pujadas no se sorprèn de la resistència de l'home perquè cada dia veu sensellars
suportant situacions dures, però subratlla que "no es queixa" ni dels efectes secundaris del
tractament ni d'haver d'anar amb la bossa enganxada a la panxa, que ha de mantenir en bones
condicions higièniques per evitar infeccions. "El carrer no és un lloc per a un malalt de càncer",
afirma.

Malalties de la misèria

L'home se sent agraït del tracte sanitari i de tenir un llit. "És un lloc calentó, net, millor que el
carrer, i hi puc estar descansant durant tot el dia", afirma. Per dinar i sopar va cada dia al
menjador que s'instal·la al voltant del claustre de l'església amb unes quantes estufes de butà
per intentar pal·liar la freda temperatura d'aquests dies d'hivern.

El d'El Yakoubi és un cas extrem però no únic, que posa sobre la taula "desprotecció" d'aquest

https://www.ara.cat/societat/emergencia-social/he-mes-mesos-fent-quimioterapia-dormint-carrer_1_4619638.html


col·lectiu per "la falta d'una coordinació entre els serveis sanitaris i socials i la falta de recursos
sociosanitaris", explica Marta Maynou, cap del programa d'acollida de la Fundació Arrels,
l'entitat referent en l'atenció al sensellarisme. 

Maynou insisteix que sobreviure al carrer és dur i "deteriora" l'estat de salut –física i mental– de
les persones que ho han de fer. A l'hospital de campanya de Santa Anna metges i infermeres
jubilats també fan una assistència sanitària bàsica i, en cas de detectar alguna patologia més
greu o que l'usuari necessiti una prova, se'l deriva a un CAP o a un hospital, tot i que puguin
seguir un tractament estricte o una dieta concreta és pràcticament una quimera, diu la
responsable d'Arrels. "Aquí trobem malalties de misèria, com la sarna i fongs", exposa Albert
Vives Julines, un dels doctors de l'ONG Salut Sense Sostre.

https://www.ara.cat/societat/coronavirus-covid-19-hospital-campanya-santa-salut-anna-sense-sostre-voluntaris-pobresa_1_1035094.html
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El Parlament expresa su apoyo y
solidaridad a la profesora de La Salle tras el
incidente por una bandera de España
PALMA, 7 (EUROPA PRESS)

El Parlament ha aprobado este martes, en sesión plenaria, una Proposición No de Ley (PNL)
para expresar su solidaridad y apoyo a la profesora del colegio La Salle tras el incidente por la
presencia de una bandera de España en el aula durante la época del Mundial.

La iniciativa, firmada por los grupos parlamentarios PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca,
ha salido adelante este martes en sesión plenaria sin aceptar ninguna de las enmiendas
presentadas.

Con la PNL, la cámara balear condena también las manifestaciones de carácter amenazante e
insultante que se dieron en redes sociales, declara intolerable la instrumentalización política de
ciertos grupos con la educación, y reconoce la tarea profesional y el esfuerzo de docentes,
claustros y equipos directivos.

Durante su turno de intervención, el diputado del PSIB Enric Casanova ha defendido que se
trata de una iniciativa de "apoyo moral, emocional y a la profesionalidad de los maestros que
trabajan para dar una educación de calidad a todo el alumnado", además de una que respeta
"los valores democráticos y la tolerancia".

En este punto, ha "condenado" los hechos ocurridos en noviembre en el colegio La Salle, "que
pusieron sobre la mesa una serie de planteamientos de carácter político sobre las actuaciones
de una docente".

Así, ha recordado que los centros cuentan con un reglamento de régimen interno y que son los
equipos directivos y docentes los encargados de hacerlos cumplir, al tiempo que ha lamentado
la "repercusión" que tuvieron estos hechos "fuera del centro y especialmente en redes sociales,
con un ataque directo a una profesora".

"Es un hecho condenable. Se le atacó, insultó y amenazó por su actuación como profesora", ha
insistido el diputado, que ha considerado que hay partidos que "generan un clima de
resentimiento y odio, especialmente en la enseñanza pública y de la lengua catalana".

Por tanto, el socialista ha sentenciado que "estas situaciones no pueden agitar un fantasma de
un nacionalismo españolista que busca la violencia y romper el clima de tranquilidad en las
aulas".

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos en el Parlament Gloria Santiago ha lamentado
que se atacó a una profesora que "únicamente estaba poniendo orden en la clase", y ha
censurado que este hecho se resume en la intrusión de "la política en la clase, creando ruido y
división".

"Son partidos que se han escudado en una profesora para hacer política y esto es infame", ha
reiterado la diputada, que ha defendido, en este sentido, que en las aulas no haya "ni política ni

https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20230207/8738971/parlament-expresa-apoyo-solidaridad-profesora-salle-incidente-bandera-espana.html


religión", sino "valores y derechos humanos".

También el diputado de MÉS per Mallorca en el Parlament Joan Mas ha considerado que la
cámara balear "se tenía que posicionar al lado de la víctima, como lo hacen los parlamentos
democráticos".

Además, ha resaltado la necesidad de apoyar al colectivo docente y los valores que representa
"como el esfuerzo, la paz, la educación y el respeto", y ha censurado que, "en cambio, la
extrema derecha aplica valores como los de la crispación y el acoso". OTROS GRUPOS
PARLAMENTARIOS

La diputada de El PI-Proposta per les Illes Lina Pons ha expresado también su apoyo a la
profesora, porque creen "en el respeto y la labor del docente", y ha descrito el incidente como un
"capítulo muy negro de la política y vida pública".

El diputado del PP Manuel Lafuente ha tildado, por su parte, de "metedura de pata" la
presentación de esta iniciativa en la actualidad. "Sacar ahora un tema que nunca tendría que
haber sucedido es un error, precisamente porque lo que hace es el efecto contrario a lo que se
pretende, que es eliminar esta polémica por cuestiones estériles", ha continuado.

En la misma línea se ha expresado el diputado de CS Juanma Gómez, que ha considerado
"inapropiado" traer la PNL al Parlament "en el sentido en que está redactada, porque se da más
combustible y argumentos a un grupo que no respetó ni la autonomía del centro ni esperó a la
versión que tocaba".

Desde Vox, su portavoz parlamentario, Jorge Campos, se ha dirigido a los grupos que firman la
Proposición, que ha censurado por ser "una auténtica vergüenza que apoya el sectarismo de
algunos profesores".

"La profesora se negó a dar clase porque colgaron la bandera de España, es el reflejo de lo que
pretende la izquierda con nuestro sistema de enseñanza, el adoctrinamiento", ha reprochado.

La última en intervenir ha sido la diputada de Més per Menorca Patrícia Font, que ha remarcado
que la profesora "siguió las normas". En este punto, ha advertido que la "nueva extrema derecha
provoca ira", una actitud que se "acabará pagando muy caro". "Quieren fomentar la austeridad y
erosionar la confianza en la democracia e instituciones", ha finalizado.



Mitjà: catalunyareligio.cat

Publicat: 07/02/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 13.508 Lectores

Valor: 472€

URL: https://www.catalunyareligio.cat/ca/comenca-assemblea-c...

Comença l’assemblea continental europea
del Sínode a Praga | Catalunya Religió
CEE L'assemblea continental europea del Sínode 2024 ja ha començat. Des d’aquest
diumenge, a Praga es reuneixen 200 delegats en representació de les diferents conferències
episcopals d'Europa. La trobada es dividirà en dues fases i servirà per presentar les síntesis
definitives de la fase diocesana del Sínode que ha treballat cada conferència episcopal. Una
síntesi que, en el cas de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), subratlla la importància del
paper de la dona a l’Església, la participació dels joves i el foment del diàleg amb el món i la
cultura. 

El president de la CEE i arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, és un dels
participants aquests dies a l’assemblea de Praga. L’acompanyen el bisbe coordinador de l'equip
sinodal de la CEE, Vicente Jiménez; el secretari de l'equip sinodal de la CEE, Luis Manuel
Romero; la responsable de la vida consagrada i membre de l'equip sinodal de la CEE, María
José Tuñón; i la presidenta del Fòrum de Laics i també membre de l'equip sinodal de la CEE,
Dolores García.

Tots ells presentaran la síntesi definitiva de la proposta de l’Església a Espanya per a aquesta
assemblea continental. És un text que recull les aportacions que han enviat les diòcesis,
moviments, congregacions i diferents grups de la conferència episcopal.

Potenciar l’acollida i reconèixer el paper de la dona, prioritats pel Sínode a Espanya

Precisament, aquest document es va presentar aquest 28 de gener a la seu de la CEE. La
síntesi proposa diverses prioritats a treballar per part de l’Església: potenciar l’acollida; impulsar
la corresponsabilitat; reconèixer el paper de la dona a l’Església; acompanyar els joves;
dinamitzar la formació integral; fomentar el diàleg amb la cultura; i cuidar la litúrgia. 

La CEE també destaca punts que defineix com a “tensions” o “divergències substancials” que
“caldria abordar en les properes fases del Sínode”. Els bisbes assumeixen “la dificultat i, a
vegades, el rebuig de la trobada amb el que és divers o diferent”. “Especialment, quan pot
causar escàndols o incomoditat”, diuen. També reconeixen que “l’escàndol dels abusos sexuals
pot provocar tensions”. 

Dues fases per a l'etapa continental del Sínode

Juntament amb Omella, encapçalen les delegacions 38 presidents més de conferències
episcopals. A tots ells, se sumen altres 390 participants que seran a Praga de manera
telemàtica. També es troben a l’assemblea alguns delegats d'altres confessions cristianes.
Aquesta es dividirà en dues fases: Del 5 al 9 de febrer participaran tots els delegats i del 9 al 12,
només els presidents de les conferències episcopals.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/comenca-assemblea-continental-europea-sinode-praga
https://www.conferenciaepiscopal.es/encuentro-preparatorio-asamblea-continental-enero-2023/
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2023-02/Documento-final-para-la-Etapa-Continental-Europea-CEE.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/superar-clericalisme-es-urgencia-segons-sinode
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El responsable de Trata de la Conferencia
Episcopal reclama "una educación sexual
adecuada" para combatir esta "lacra"
VITORIA, 7 (EUROPA PRESS)

El obispo de Vitoria y responsable del Departamento de Mujeres y Trata de la Conferencia
Episcopal Española, Juan Carlos Elizalde, ha advertido de que contra la "lacra" de la trata de
seres humanos "no basta una legislación punitiva", sino que también es necesaria "una
educación afectiva y sexual adecuada".

Elizalde ha lanzado este mensaje con motivo de la jornada que la Iglesia dedicará este
miércoles, 8 de febrero, a una reflexión en torno a la necesidad de concienciar a la sociedad y a
poner en marcha acciones contra la trata de personas.

"Pedimos y rezamos por la liberación de tantas personas víctimas de la trata de seres humanos,
y también por la conversión de tantos maltratadores, de tantas personas que soliviantan,
inducen, hostigan, agreden y organizan una red para el mal", ha afirmado el obispo de Vitoria a
través de un comunicado.

Elizalde ha agradecido la labor que realizan los voluntarios, ONG asociaciones eclesiales,
gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad "que luchan para liberar a tantas víctimas de la
trata".

Además, ha advertido de que frente a esta "terrible lacra", son necesarias medidas que abarcan
distintos planos. "No basta solo una legislación punitiva; hace falta una educación afectiva y
sexual y una antropología adecuada, precisamente porque son cada vez más jóvenes los
usuarios de los efectos de la trata", ha afirmado Elizalde, quien ha calificado a dichos usuarios
de "cómplices" de las redes de trata.

https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20230207/8740284/responsable-trata-conferencia-episcopal-reclama-educacion-sexual-adecuada-combatir-lacra.html
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EL PUNT AVUI
DIMECRES, 8 DE FEBRER DEL 202320 | Comarques Gironines |

n menys de vint-i-quatre hores, he perdut dos amics
d’aquells que deixen petja, i que han mort només
amb un dia de diferència: en Miquel Ruiz i en Florenci

Vergés. Amb en Miquel, el fundador de Fotògrafs per la
Pau, que treballà durant molts anys en aquest diari, a més
de sopars i vetllades memorables, a més de col·labora-
cions fotoperiodístiques i trobades arreu del territori, vam
fer plegats uns viatges a Israel, Grècia i França, anades i es-
tades que van resultar genials i de les quals ambdós vam
parlar després llargament, recordant llocs, personatges i

facècies. Amb la meva Carme,
vam assistir convidats al seu ge-
nial (inoblidable!) casament amb
la Dolors Perpinyà a cala Pelosa
de Roses, ens escrivíem i telefo-
nàvem sovint, sobretot a partir
d’aquesta llarga malura que ens
l’ha arrabassat. I amb en Florenci

Vergés, cap de cuina del Motel de Figueres durant també
molts anys, ens vèiem cada dia per fer la carta de restau-
rant, per escriure receptes i parlar de temes humans i di-
vins, tot dintre una amistat sincera. Perquè en Florenci era
allò que en podem dir un home bo, sense haver-hi de posar
cap més afegitó. La seva bondat, la seva dedicació a la fei-
na, les seves preocupacions a l’hora de cuinar per als com-
panys de treball (“la família” – en dèiem) eren constants i a
tota prova. Un desig de coratge per a la seva esposa Blan-
ca i els seus fills, amb els quals em solidaritzo en el dolor.
Dos amics desapareguts en vint-i-quatre hores que deixa-
ran un buit important i un enyorament que em durarà set-
manes, mesos, anys... Descansin en pau. Ja s’ho mereixen,
perquè en vida han sigut uns treballadors implacables.

E

L’amic fotògraf,
l’amic cuiner

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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OPINIÓ Josep
Valls

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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En Florenci era
allò que en
podem dir un
home bo

El centre d’acollida i ser-
veis socials La Sopa de Gi-
rona ha hagut de tancar un
dels accessos a causa d’una
fuita d’aigua. Les filtra-
cions han fet cedir l’entra-
da a l’equipament pel car-
rer de la Claveria –un dels
dos accessos a l’edifici– i
han malmès dues dutxes
per a usuaris. L’activitat
del centre de dia s’ha des-
plaçat al pis superior de
l’edifici.

La Sopa és un centre del
Barri Vell que atén perso-
nes sense sostre i disposa
d’una cinquantena de pla-
ces per a residents. L’Ajun-
tament de Girona, que en-
capçala el consorci que vet-
lla per l’edifici, ha tramitat
les obres de reparació amb
caràcter d’urgència i infor-
ma que els treballs haurien
d’estar a finals de la setma-
na que ve. El cost és d’uns
12.000 euros.

La reparació ha trasto-
cat els plans dels responsa-
bles del centre, que té un
equip d’intervenció a peu
de carrer. Les persones
usuàries de les dutxes i
l’activitat del centre de dia

s’han derivat al pis de dalt
fins que no es reparin els
efectes de la fuita, que està
localitzada. Des de dilluns i
fins divendres no es pot
aparcar al carrer de la Cla-
veria per les obres. ■

Obres urgents a La Sopa de
Girona per una fuita d’aigua
a Un dels accessos al centre d’acolliment és tancat perquè l’entrada es va
enfonsar a Dues dutxes estan afectades i els usuaris han d’anar al pis de dalt

Jordi Ferrer
GIRONA

Les obres per reparar la fuita i
perquè els serveis a La Sopa
es puguin restablir haurien
d’acabar a finals de la setma-
na que ve. Quan els responsa-
bles del centre es van adonar
dels efectes de la filtració
d’aigua ja es van deixar de fer
activitats, com ara El Club, un
servei d’esbarjo i socialització
que guia l’entitat de volunta-
ris Traçant Camins. El Club
està suspès des del dimarts
31 de gener, és a dir, fa vuit
dies, i no tornarà “fins a nou

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

La data

Les obres han deixat inutilitzada bona part d’una planta de la Sopa (ahir a la tarda) ■ M. LLADÓ

31.01.23
Va ser el dia que es va inter-
rompre per la fuita el servei
d’El Club, que guia l’entitat de
voluntaris Traçant Camins.

avís”, segons es pot llegir en
un cartell en l’accés a la Sopa,
a la plaça dels Lledoners.

El 2021, el personal del
dispositiu va atendre 1.777
persones, un 9,25% més que
l’any anterior, segons dades
extretes de la memòria. Hi va
haver 952 altes i, per diversos
motius, 338 baixes. L’Ajunta-
ment rep aquest any
424.814,42 euros de la Gene-
ralitat en el marc del contra-
cte programa per atendre les
persones sense llar.

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

El 2021, un 9,25% més d’atencions

Els robatoris en esglésies,
ermites i temples de la diò-
cesi de Girona s’han reduït
gairebé a la meitat el 2022.
Al llarg de l’any passat, els
Mossos d’Esquadra van re-
bre un total de dotze de-
núncies per robatori en
centres de culte i ermites
de la diòcesi, un 45% me-
nys que el 2021, quan en
van ser 22. Les xifres es
van presentar dilluns en la
reunió de seguiment que

fan periòdicament el Bis-
bat de Girona i els Mossos
d’Esquadra en el marc del
pla de prevenció de roba-
toris als més de 1.100 tem-
ples de les comarques giro-
nines.

Segons informa el Bis-
bat en un comunicat, des

del seu desplegament i po-
sada en marxa, l’any
2010, el dispositiu ha per-
mès “reduir considerable-
ment les incidències grà-
cies al contacte fluid entre
les diferents comissaries i
els arxiprestats. També es
va valorar especialment

l’assessorament i els con-
sells de seguretat a les par-
ròquies sobre les noves es-
tafes, així com la difusió de
campanyes. A la reunió hi
van participar per part del
Bisbat l’administrador
diocesà, Lluís Suñer; la se-
cretària tècnica de Patri-

moni Cultura, Maria Antò-
nia Clarà, i el delegat de
mitjans de comunicació
del Bisbat, Xavier Roca, i,
per part dels Mossos, el co-
missari en cap de la regió
policial de Girona, Josep
Milan; la caporal Mercè Vi-
dal i l’agent Marta Pla. ■

Baixen a la meitat els
robatoris en esglésies
a Els Mossos han
rebut un total de
dotze denúncies a la
demarcació

Redacció
GIRONA

La reunió de dilluns entre el Bisbat i els Mossos ■ BISBAT

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

La xifra

45
per cent
de denúncies menys són les
que es van fer l’any passat en
relació amb el 2021.

Guanyem Girona vol re-
formar el carrer de la Creu
i destinar dos milions d’eu-
ros a la compra d’habitat-
ge aquest any. Segons va
informar l’agència ACN,
aquestes són dues de les
principals propostes que
la formació vol introduir
en la negociació d’inver-
sions municipals que
s’aprovaran en la sessió
plenària de dilluns de la
setmana vinent. A més,
Guanyem vol instal·lar
plaques fotovoltaiques en
diferents equipaments
municipals. En aquesta lí-
nia, el cap de l’oposició i lí-
der de Guanyem Girona,
Lluc Salellas, va criticar
que el govern municipal,

format per Junts i ERC,
hagués deixat la ciutat
“entre l’espasa i la paret”
pel fet de no haver presen-
tat el pressupost munici-
pal per al 2023 i va assegu-
rar que és una “greu irres-
ponsabilitat” prorrogar-lo
aquest any. Salellas hi va
afegir que aquesta decisió
“posa en risc” els fons
Next Generation. ■

Guanyem Girona
proposa refer el
carrer de la Creu

Redacció
GIRONA

a També aposta per
invertir dos milions en
la compra d’habitatge
durant aquest any

Lluc Salellas, portaveu de
Guanyem Girona ■ ACN
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Les denúncies per robatori en esglésies
gironines baixen gairebé a la meitat |
Catalunya Religió
Bisbat de Girona Durant l’any 2022 els Mossos d’Esquadra van rebre un total de 12 denúncies
per robatori en centres de culte i ermites de la diòcesi de Girona, un 45% menys que l’any
anterior, quan la xifra va ser de 22. Dades que s'han presentat aquest dilluns en el marc de la
reunió de seguiment que duen a terme periòdicament el bisbat de Girona i els Mossos
d'Esquadra. 

Des del seu desplegament i posada en marxa l'any 2010, el dispositiu ha permès reduir
considerablement les incidències gràcies al contacte fluid entre les diferents comissaries i els
diferents arxiprestats. El bisbat de Girona també valora especialment l’assessorament i els
consells de seguretat a les parròquies sobre noves estafes, així com la difusió de campanyes.

Les reunions són el resultat d'un pla de prevenció de robatoris al bisbat

A la reunió hi han participat, per part del bisbat, l’administrador diocesà, Lluís Suñer; la
secretària tècnica de Patrimoni Cultural, Maria Antònia Clarà; i el delegat de Mitjans de
Comunicació, Xavier Roca. Per part dels Mossos, hi ha estat el comissari en cap de la regió
policial de Girona, Josep Milan; la caporala Mercè Vidal i l’agent Marta Pla.

Les reunions entre els Mossos d'Esquadra i el bisbat de Girona es van establir com a part del pla
de prevenció de robatoris als més de 1.100 temples de culte del territori. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/denuncies-robatori-en-esglesies-gironines-baixen
http://www.bisbatgirona.cat/ca/noticies/16097-les-denuncies-per-robatori-en-esglesies-giron.html
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Els robatoris a esglésies de les comarques
gironines baixen gairebé a la meitat el 2022
ACN Girona - Els robatoris a esglésies, ermites i temples de la diòcesi de Girona s'han reduït
gairebé a la meitat el 2022. Al llarg de l'any, els Mossos d'Esquadra han rebut un total de dotze
denúncies, un 45% menys que el 2021 quan en van ser 22. Aquest dilluns ha tingut lloc la reunió
de seguiment que fan periòdicament el Bisbat de Girona i els Mossos d'Esquadra en el marc del
pla de prevenció de robatoris als més de 1.100 temples de les comarques gironines. La posada
en marxa i desplegament del pla l'any 2010 per, precisament, combatre els robatoris ha permès
"reduir considerablement" les incidències gràcies a la coordinació i, també, als consells de
seguretat oferts a les parròquies tant en robatoris com en altres modalitats delictives com
estafes.

Segons informa el Bisbat en un comunicat, a la reunió hi van participar per part del Bisbat
l'administrador diocesà, Lluís Suñer, la secretària tècnica de Patrimoni Cultura, M. Antònia Clarà,
i el delegat de Mitjans de Comunicació, Xavier Roca, i, per part dels Mossos, el comissari en cap
de la regió policial de Girona, Josep Milan, la caporal Mercè Vidal i l'agent Marta Pla.

https://www.lavanguardia.com/local/girona/20230207/8738949/els-robatoris-esglesies-les-comarques-gironines-baixen-gairebe-meitat-2022.html
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REUS

Sergi Peralta Moreno

El tècnic en gestió de recursos 
naturals i paisatgístics Albert 
Piñol serà el número 3 a la llista 
electoral d’Ara Reus a les elecci-
ons municipals del 28 de maig. 
Piñol és fill de Maria Dolors 
Sardà, regidora d’Ensenyament 
i Política Lingüística de l’Ajunta-
ment entre el 2011 i el 2019 i mi-
litant històrica de Convergència i 
Unió (CiU) i del Partit Demòcrata 
de Catalunya (PDeCAT) a la capi-
tal del Baix Camp.

Amb aquesta incorporació a 
l’equip de treball, el grup mu-
nicipal encapçalat per Daniel 
Rubio, el candidat als pròxims 
comicis, pretén apropar postures 
amb el PDeCAT, després de l’ali-
ança que van establir ambdues 
formacions a l’octubre, i ocupar 
l’espai polític que ostentava CiU 
a la ciutat, amb Carles Pellicer 
al capdavant. De fet, segons ha 
pogut saber Diari Més, Ara Reus 
estaria intentant captar perso-
nes de l’entorn de l’alcalde, com 
les actuals regidores Montserrat 
Caelles i Mariluz Caballero, per 
al seu projecte, si bé, en aquests 

moments, cap de les dues no s’hi 
ha sumat. Amb el fitxatge del fill  
d’una persona de l’òrbita del bat-
lle, Ara buscaria convertir-se en 
l’opció predilecta de l’electorat 
catalanista.

Cal recordar que Pellicer, Ca-
elles, Caballero i els regidors Hi-
pòlit Montseny i Josep Cuerba 
són els membres de l’actual go-
vern que provenien del PDeCAT. 
Això no obstant, tots ells van 
abandonar la militància després 
d’anunciar-se la coalició amb 
Ara Catalunya.

D’aquesta manera, Albert 
Piñol, que ja té experiència en 
matèries de via pública i urba-
nisme, substituirà com a número 
3 de la llista a Jordi Cervera, un 
dels fundadors d’Ara Reus i una 
de les seves cares més visibles, 
membre del consistori entre el 
2007 i el 2019 i exregidor d’Es-
ports. Aquesta decisió, a més, ha 
provocat un distanciament entre 
el nadador i la cúpula del partit 
municipalista. D’altra banda, 
amb Daniel Rubio repetint com 
a alcaldable, Dolors Vázquez tor-
narà a ser la número 2. Durant 

la seva etapa al capdavant de les 
regidories de Seguretat, Convi-
vència i Civisme, s’ha impulsat la 
creació de la unitat de proximitat 
de la Guàrdia Urbana, s’han ac-
tualitzat els plans d’emergència i 
s’han implementat noves tecno-
logies al cos policial.

Rubio, a la Sala Santa Llúcia
Ara Reus presentarà demà, a les 
20 hores, oficialment, Daniel 
Rubio com a candidat a l’alcal-

dia. En l’acte, que tindrà lloc a la 
Sala Santa Llúcia, el regidor de 
Recursos Humans i Medi Ambi-

ent presentarà els objectius que 
s’ha marcat per al pròxim man-
dat i repassarà les grans àrees en 
què es basarà el projecte. També 
està previst que hi intervingui el 
president d’Ara Catalunya, Josep 
Maria Pujol.

El grup municipal va iniciar 
dijous passat una campanya amb 
una carpa informativa que recor-
rerà tots els barris de la ciutat, 
amb la finalitat d’informar sobre 
el treball que s’ha fet i les metes 
de futur, així com escoltar les ne-
cessitats dels ciutadans.

POLÍTICA MUNICIPAL

Albert Piñol, fill de l’exregidora 
Sardà, serà el número 3 d’Ara Reus
Ocuparà l’espai que va ostentar Jordi Cervera, un dels fundadors del partit, als comicis del 2019

CEDIDA

Albert Piñol Sardà.

El grup municipal estaria 
temptejant l’antiga 
òrbita convergent per 
reforçar el seu projecte

La decisió ha provocat el 
distanciament de Jordi 
Cervera de la cúpula del 
partit

Sergi Peralta Moreno

Noemí Llauradó, Daniel Reca-
sens, Montserrat Flores, Carles 
Prats, Marina Berasategui i Òs-
car Subirats. Aquests noms van 
encapçalar la llista d’ERC per 
als comicis del 2019, formen 
part de l’actual equip de govern 
i, de cara a les eleccions muni-
cipals del 28 de maig, repetiran 
al capdavant de l’agrupació re-
publicana. L’alcaldable i actual 
vicealcaldessa, Noemí Llauradó, 
va destacar la «confiança» que 
s’han guanyat tots els seus com-
panys. «Tinc la seguretat que 
puc continuar comptant amb 
ells, amb la seva capacitat, amb 
la seva vocació de servei públic, 
amb el seu compromís amb la 
ciutadania», va afirmar.

La candidata va subratllar 
que, malgrat haver travessat 
«esdeveniments crítics» en l’ac-
tual mandat, com la pandèmia 
de covid o la guerra d’Ucraïna, 
els regidors republicans «han 
demostrat, al capdavant de les 
seves respectives regidories, que 
són capaços de tirar endavant 

projectes pensant en el bé comú 
i el servei de la ciutadania». 
«Hem pogut comptar amb el 
millor de tots ells», va afegir. En 
concret, va mencionar concep-
tes com la seguretat, la fermesa, 
la determinació, la solvència, 
la valentia, l’eficàcia i l’eficièn-
cia com algunes de les paraules 
que millor defineixen els seus 
companys de candidatura. «Han 
resolt les problemàtiques que 
tenia la ciutat pensant a bene-
ficiar el conjunt de les persones 
que vivim a Reus, amb les direc-
trius de no deixar ningú enrere, 
pensar en tothom i obtenir mi-
llors quotes de progrés i inclusió 
social», va declarar.

Entre les accions que han 
engegat com a part del govern, 
Llauradó va assenyalar el pla 
estratègic Reus Horitzó 32, la 
transformació urbanística de la 
ciutat  perquè sigui «més sos-
tenible, més verda i que posi al 
centre les persones», la creació 
d’una societat pública supra-
municipal per a la gestió dels 
serveis funeraris, la gestió de la 

pandèmia –tant en l’àmbit de la 
salut física com de la mental–, 
l’establiment d’una programa-
ció cultural estable i vinculada 
amb l’educació i la dinamització 
del comerç local amb iniciatives 
com Reus Espais Vius.

«L’equip ha iniciat una trans-
formació de la ciutat, però enca-
ra queda molta feina per fer. Ne-
cessitem ser més regidors d’ERC 
a Reus», va reblar l’alcaldable, 
qui també va remarcar que el 
creixement de la capital del Baix 
Camp no dependrà exclusiva-
ment del treball dels polítics, 
«sinó de tot el teixit social i pro-
ductiu». «Estem convençuts que 

les eleccions serviran per fer un 
pas més en el nostre projecte re-
publicà», va expressar.

Addicionalment, Llauradó va 
mencionar que en les pròximes 
setmanes es revelarà la resta de 
noms que conformaran la llista 
electoral. Amb tot, va assegu-
rar que totes les persones són 
«fiables», «solvents» i «capaces 
d’ocupar regidories de govern». 
«Aquesta confiança de la ciu-
tadania, que esperem que sigui 
major que a les passades elec-
cions, es traslladarà després en 
regidors capaços de liderar àrees 
determinants i transformado-
res», va concloure.

GERARD MARTÍ

L’alcaldable subratllà que ha comptat «amb el millor d’ells».

Els sis regidors actuals 
d’ERC repeteixen als 
primers llocs de la llista
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Llauradó renova la «confiança» en el seu equip

Redacció

L’Oficina d’Habitatge va gesti-
onar ajuts al lloguer per valor 
de 3,7 milions d’euros durant 
el 2022. En els darrers quatre 
anys, la xifra puja fins als 11,2 
milions d’euros. Aquestes són 
les dades que va presentar ahir 
la regidora d’Habitatge, Teresa 
Pallarès, qui va remarcar que 
l’Oficina d’Habitatge s’ha con-
vertit en un servei de referència 
i en una font de recursos i de 
serveis per a la ciutadania. Du-
rant el 2022, l’oficina va trami-
tar un total de 3.218 sol·licituds, 
de les quals se’n van resoldre fa-
vorablement 1.724. En concret, 
es va treballar amb diverses 

línies de subvencions, entre les 
quals s’inclouen les destinades 
a persones majors de 65 anys, 
les majors de 36 anys o els me-
nors de 36 anys. De fet, pel que 
fa al Bo Lloguer Jove, per a per-
sones físiques de fins a 36 anys 
titulars d’un contracte de llo-
guer, que compta amb un im-
port màxim de 250 euros men-
suals, encara queden pendents 
de resoldre 654 expedients. En 
total, se n’han tramitat 836, dels 
quals 182 han acabat amb una 
resolució favorable. A més, 42 
persones s’han pogut benefici-
ar els últims dos anys d’un ajut 
per afrontar situacions d’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge.

L’Oficina d’Habitatge 
gestiona ajuts al lloguer 
per valor de 3,7 MEUR

HABITATGE

L’assignatura pendent és el Bo Lloguer Jove

Redacció

El cicle de creació contempo-
rània Paradigmes girarà aquest 
any al voltant de la temàtica del 
viatge i l’exili dels creadors ar-
tístics que han hagut de marxar 
del seu lloc d’origen al llarg de 
la història per desenvolupar la 
seva trajectòria professional. El 
programa comença demà a Cal 
Massó i inclou un total de cinc 
accions vinculades a diferents 
disciplines que se celebraran 
al llarg de l’any. El regidor de 
Cultura, Daniel Recasens, va 
explicar ahir que el cicle té  com 
a objectius principals donar su-
port al talent dels creadors del 
territori, mostrar la diversitat 

creativa, la contemporaneï-
tat, fomentar la col·laboració 
i aprofundir en accions «que 
fomentin la mirada crítica, tant 
individual com col·lectiva, per 
a la creació de nous públics». 
L’espectacle inaugural Sota el 
ventre de la tortuga, una peça 
sobre la fragilitat que suposa 
escoltar-se a un mateix, tin-
drà lloc demà i divendres, a les 
20.30 hores. El Paradigmes és el 
resultat de la col·laboració entre 
el Bartrina Territori Creatiu i Cal 
Massó. Les entrades es poden 
adquirir a través de la pàgina 
web ticket.reuscultura.cat o de 
la recepció del Museu Salvador 
Vilaseca, per 4 euros.

El cicle ‘Paradigmes’ 
reflexiona sobre l’exili 
dels creadors artístics

CULTURA

Arrenca demà a Cal Massó i s’estén tot l’any

L’Ajuntament i l’Arquebisbat 
reprenen les converses

CULTURA

L’Ajuntament de Reus, amb 
una delegació encapçalada per 
l’alcalde, Carles Pellicer, i la vi-
cealcaldessa, Noemí Llauradó, 
i l’Arquebisbat de Tarragona, 
amb l’arquebisbe Joan Plane-
llas al capdavant, han reprès les 
converses sobre la rehabilitació 
i els futurs usos de l’edifici del 
Centre Catòlic. Les negociaci-
ons, coordinades des de l’àmbit 
tècnic, es mantenen a petició 
de l’autoritat eclesiàstica amb 
la finalitat de poder explorar 

la possible viabilitat d’uns ter-
mes que puguin derivar en un 
conveni assumible per les dues 
parts. Cal recordar que con-
sistori i Església s’havien de 
reunir dijous passat, però l’Ar-
quebisbat va decidir ajornar la 
trobada. El dilluns anterior, Pe-
llicer i Llauradó van qualificar 
d’«inassumibles» les peticions 
proposades per a la cessió de 
l’edifici per tal de poder-lo in-
corporar a la xarxa de teatres 
públics. Sergi Peralta
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Ajuntament de Reus i Arquebisbat de
Tarragona mantenen les converses sobre el
Centre Catòlic
L'Ajuntament de Reus i l'Arquebisbat de Reus mantenen les converses

relatives al

conveni

per als futurs usos del

Centre Catòlic

de la capital del Baix Camp, segons han confirmat fonts municipals aquest migdia de dimarts.
Dies enrere, des del consistori es va assenyalar que l'Església havia fet una

"contraproposta" d'acord

amb

clàusules "inassumibles"

per a l'administració. El batlle,

Carles Pellicer

, va revelar llavors que havia sol·licitat una trobada amb l'Arquebisbat per al 2 de febrer. El dia
abans, però, aquest va demanar un

ajornament

. En un comunicat, des de l'ajuntament s'ha apuntat que "continuen les converses en relació al
projecte de rehabilitació i futurs usos de l’edifici".

Les converses, "coordinades des de l’àmbit tècnic, es mantenen a petició de l'Arquebisbat de
Tarragona amb la finalitat de poder explorar la possible viabilitat d’uns termes que puguin
derivar en un conveni assumible per les dues parts", s'ha precisat des del consistori reusenc. El

novembre de l'any passat

, l'Ajuntament de Reus, la Diputació de Tarragona i

l'Arxiprestat de Reus

van escenificar públicament l'entesa segons la qual l'Església

cediria de franc l'espai

al consistori per un termini de 99 anys per tal que aquest l'integrés a la seva xarxa de teatres

https://www.reusdigital.cat/noticia/97448/ajuntament-reus-arquebisbat-tarragona-mantenen-converses-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


municipals. 

No obstant això, el conveni no es va arribar a signar, en part també perquè calia el

vistiplau del Vaticà

, requisit "menor" segons es va assenyalar en el seu moment. Passat festes, l'Arquebisbat va fer
arribar a l'ajuntament la "contraproposta" d'acord, en què de la cessió gratuïta es passava a
plantejar el pagament de

lloguer a partir dels 25 anys

d'ús. També es va incloure a la proposta una anomenada clàusula d'"estil" per la qual al teatre
no s'hi podrien representar espectacles de cap mena que fossin "contraris a la moral catòlica".
Pellicer va indicar que tan sols podrien recuperar-se les converses amb l'Església si aquesta
"tornava" a les condicions pactades al primer conveni. 

Del desenvolupament de les converses entre les parts en segueix estant pendent l'entitat

Bravium Teatre

, que va tenir al Centre Catòlic del carrer de la Presó de Reus la seva seu durant dècades. Un
cop la propietat va tancar l'espai pel seu suposat mal estat, l'ens que presideix Ferran Figuerola
es va traslladar a una nau del carrer de Sant Llorenç, a tocar de l'Orfeó Reusenc. Al seu teatre hi
representa la seva programació d'espectacles.   
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La crònica del crim fallit del prior - Diari de
Girona

La crònica del crim fallit del prior

Marc Martí

Actualitzat: 08/02/2023 07:45 Veure galeria >

Sergi Reixach va presentar ahir a la llibreria 22 de Girona Els monjos del monestir de Sant
Miquel de Cruïlles i la justícia: crònica d’un assassinat fallit (1353), l’estudi sobre l’intent
fracassat d’assassinar el prior del monestir de Sant Miquel de Cruïlles. 
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Yassin, enfermo de cáncer, duerme en una
parroquia a la espera de una plaza en un
albergue en Barcelona
La parroquia de Santa Anna de Barcelona, que hace las veces de hospital de campaña y
aloja a personas sin techo, ha denunciado recientemente la situación de sinhogarismo que
sufre un joven al que están atendiendo, Yassin el Yakoubi, enfermo de cáncer.

El rector de la parroquia, Peio Sánchez, ha denunciado que esta persona ha llegado a Santa
Anna padeciendo un cáncer de colon y que actualmente está en tratamiento de quimioterapia,
con todos los síntomas y malestares que ello supone. Aún y así, no dispone de ningún tipo de
alojamiento. "Yassine espera desde hace tres meses que le llamen para poder entrar en un
albergue", asegura.

"Sabiendo de la situación de esta persona, nadie ha sido capaz de buscarle un lugar para no
tener que dormir en la calle", ha recriminado el capellán. "Nos preocupa la situación porque
nos llegan personas en máxima vulnerabilidad. Si no se encuentran soluciones para ellas,
imagínate para el resto", ha manifestado, y ha añadido que estos hechos demuestran "la
quiebra de los servicios sociales".

Nuevo alojamiento

Noticias relacionadas

Fuentes municipales han asegurado a EL PERIÓDICO que Yassin tiene este martes, 7 de
febrero, una cita con el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados
(SAIER) y que "desde este servicio le proporcionarán alojamiento mientras su situación de
vulnerabilidad se mantenga". También puntualizan que las tres últimas noches ya ha sido
alojado por parte del Ayuntamiento de Barcelona, en cuanto su caso se dio a conocer -en los
últimos días numerosos medios de comunicación se hicieron eco de él-.

"Se da la circunstancia que esta persona ya había recibido la opción de ser alojado el pasado
mes de octubre en un Centro de Primera Acogida (CPA), opción que en aquél momento
rechazó", añaden.

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20230207/enfermo-cancer-yassin-sin-hogar-barcelona-parroquia-santa-anna-82610941
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Els pressupostos de la Generalitat destinen
282.000 euros per a la consolidació i
rehabilitació del Poble Vell de Corbera
d’Ebre - EbreDigital.cat
La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i González, ha comparegut
aquesta tarda a la Comissió de Justícia del Parlament per explicar el pressupost de la
conselleria per a aquest 2023. Durant la seva intervenció ha anunciat que el Departament ha
compromès 282.000 euros per al Poble Vell de Corbera d’Ebre (i no només per a l’església,
com havia informat erròniament el departament en un primer moment). El projecte de
consolidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera d’Ebre, que té previst iniciar-se durant el
primer trimestre d’enguany, està pensat com un memorial que situa aquest monument ‒declarat
Bé d’Interès Cultural‒ i el reconeix com a element del patrimoni memorial de Catalunya, de
gran importància per poder explicar els efectes de la batalla de l’Ebre i de la Guerra Civil.

D’altra banda, el pressupost en polítiques de memòria democràtica s’incrementa en uns
450.000 euros, passant de 4,8 milions d’euros a 5,285 milions d’euros. Tant el pressupost de la
Direcció General de Memòria Democràtica com el del Memorial Democràtic se situen per sobre
dels 2 milions d’euros.

Destaca sobretot l’aportació per al Pla de fosses 2022-2026, per al qual es dobla el
pressupost: s’hi destinaran prop de 5 milions d’euros (concretament, 4.494.661,26 euros).
“Recordar i reparar, en la mesura del possible, les víctimes de la guerra i el franquisme reflecteix
els valors que compartim com a societat, entre els quals vull destacar la resistència contra la
intolerància i la barbàrie. Fer això també és construir democràcia”, ha afirmat la consellera. En
aquest sentit, la consellera ha anunciat que les primeres tasques arqueològiques de 2023
seran a les fosses del municipi de Bovera (les Garrigues) i a la comarca del Berguedà.

D’altra banda, la consellera ha destacat l’augment “molt significatiu” de les subvencions als
ens locals i les subvencions del Memorial Democràtic per a les entitats, que també es
dupliquen: el pressupost destinat per a subvencions locals passa de 196.000 a 300.000 euros;
el pressupost per a subvencions del Memorial Democràtic passa de 100.000 a 200.000 euros.
“Amb aquesta actuació reforcem el teixit memorialístic del país, amb l’objectiu que poble a poble
i ciutat a ciutat es recordi activament el passat perquè no es torni a repetir”, ha afegit Ubasart.

Finalment, la consellera ha apuntat que “ben aviat” l’executiu aprovarà l’avantprojecte de llei
de memòria democràtica, una llei que s’inspira “en els drets humans i en els principis de
veritat, reparació, justícia i garanties de no-repetició, amb una vessant educativa i pedagògica
molt rellevant”.

https://ebredigital.cat/2023/02/07/els-pressupostos-de-la-generalitat-destinen-282-000-euros-per-lesglesia-del-poble-vell-de-corbera-debre/
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Subhasten a Barcelona 
un quadre del pintor 
Antoni García Lamolla
Va integrar el grup surrealista que va 
sorgir a Lleida a mitjans dels anys 30
La sala de subhastes de 
Barcelona La Suite posarà 
a la venda el dijous dia 16 
una obra del pintor Antoni 
García Lamolla (Barcelona, 
1910 - Dreux, Francia, 1981).

Lleida
REDACCIÓ

Es tracta d’un oli sobre tela, de 

42 x 48 centímetres, firmat i da-

tat de l’any 1943 que té el títol de 
Composició surrealista i que té 

un preu estimat de venda d’en-

tre 7.000 i 12.000 euros. Antoni 

García Lamolla va tenir una for-
ta vinculació amb Lleida, ciutat 
on va arribar amb la seva família 
l’any 1924, i va ser integrant de 
la cèl·lula surrealista sorgida a 
Lleida a mitjans dels anys trenta 
al voltant de la revista Art, junta-

ment amb Leandre Cristòfol, Jo-

sep Viola Gamón –que després es 
coneixerà com a Manuel Viola– i 
el tipògraf i dibuixant Enric Crous.

Al 1935 va fer la seva prime-

ra exposició individual a Madrid, 
“una de les exposicions de su-

FOTO: La Suite Subastas / ‘Composición surrealista’ és de l’any 1943

rrealisme més serioses que ha 
vist Madrid”, segons considera-

va llavors l’escriptor i crític d’art 
Manuel Abril. La segona va ser el 
1936 a Lleida, al Círcol Mercantil 
i el mateix any també va partici-
par amb sis quadres a l’Exposició 
Logicofobista de Barcelona, entre 
els quals destacaven L’espectre 

dels tres gràcies dins l’aura sub-

til (1935), que actualment forma 

part de la col·lecció del Museu 
d’Art Jaume Morera de la ciutat 
de Lleida, juntament amb, entre 
altres, Diari d’un psicoanalista, 

dues de les seves obres millor va-

lorades.

Després de la guerra civil, An-

toni García Lamolla va exiliar-se a 
la ciutat francesa de Dreux i no va 
ser fins a 1963 que va començar a 
tornar periòdicament a Lleida
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L’historiador lleidatà i professor 
de la UdL Albert Velasco va po-

sar llum al cas el passat 17 de ge-

ner, quan escrivia a Twitter que 
“a Nova York (@metmuseum) 

es conserva el jacent del sepul-
cre del comte Ermengol IX d’Ur-
gell, robat als anys 60 del segle 
XX a Lleida”, quan “van haver un 
seguit de robatoris a la Seu Ve-

lla, que no van arribar a denun-

ciar-se ‘per no fer soroll’”. 
Albert Velasco afegia que “el 

sepulcre d’Ermengol IX és ori-
ginari de Santa Maria de Cas-

telló de Farfanya, església molt 
vinculada als comtes d’Urgell” 
i que ara es troba “a The Clois-

ters, la secció del Metropolitan 
Museum especialitzada en art 
medieval. S’exposa a The Go-

thic Chapel, el mateix espai on 

són els sepulcres dels comtes 
d’Urgell originaris de Bellpuig 
de les Avellanes”. Així, l’historia-

dor demanava a les institucions 
que prenguessin la iniciativa, ini-
ciant “la reclamació del jacent al 
Matropolitan Museum perquè 
l’adquisició va ser conseqüència 
d’un robatori, l’obra va expor-
tar-se il·legalment, sense per-
missos, i en contra de les direc-

trius internacionals”.

Impulsen una campanya 
pel retorn a Lleida d’una 
peça gòtica del segle XIV

FOTO: MET / L’obra s’exposa al Metropolitan Museum de Nova York

Albert Velasco 
demana a les 
institucions 

que es reclami

El govern d’Aragó té la intenció 
de reobrir enguany l’exposició 
de les obres de Sixena que eren 
al Museu de Lleida i van ser tras-

lladades el 2017 per ordre judi-
cial i amb l’entrada de la Guàrdia 
Civil. Ho preveu fer quan fina-

litzin els treballs de restauració 
del claustre i també a les naus 
on hi havia els antics dormitoris. 
L’executiu aragonès hi ha inver-
tit més de 6,5 milions d’euros 
des del 2015 i amb motiu de la 
celebració de L’any Sixena, que 

commemora la declaració de 
monument nacional del mo-

nestir, 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 ce-

lebració d’un consell de govern 

al monestir. A més de l’adequa-

ció 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 pin-

tures murals que hi ha exposa-

des al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC). Aquest tras-

llat està pendent d’una resolu-

ció 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 Patri-
moni Cultural del govern d’Aragó 
assegura que ja tenen redactat 
un “protocol de recepció” de les 
pintures murals.

Aragó vol reobrir la mostra 
de les obres de Sixena quan 
acabi les obres al monestir

El Conservatori i Escola Municipal 
de Música de Lleida va presentar 
ahir el programa de la 24a Setma-

na Cultural del centre, que se ce-

lebrarà del 13 al 17 de febrer. L’ac-

tivitat musical inclourà diverses 
xerrades a la tarda i concerts dels 

vespres a la sala 2 de l’Auditori, 
que són obertes a la ciutadania. 
Entre les actuacions, hi haurà un 
concert de professors i alumnes, 
un concert de piano, un altre de 

música barroca amb instruments 
originals i el darrer, en homenat-
ge de Toni Mongay, de flauta i live 
electronics. 

Per a l’alumnat del centre 
s’han organitzat diferents tallers 

sobre por escènica, respiració o 
hipopressius per a músics, entre 
altres. També es dona molt pro-

tagonisme a les masterclass que 
impartiran persones reconegu-

des del panorama musical i això 
inclou ex estudiants del centre 

que tornen a Lleida per a com-

partir els seus coneixements.

La Cantata Gallinada tancarà 

la Setmana Cultural 2023. Com-

posada per la professora Neus 
Barau i sota la direcció de Dolors 
Ricard, aplega les 350 persones, 
des dels 6 fins els 18 anys, que 
configuren els Cors i l’Orquestra 
Simfònica del Conservatori i Esco-

la Municipal de Música de Lleida.

Masterclass, 

concerts i tallers 

en la Setmana 

Cultural del 

Conservatori

FOTO: Aj. Lleida / La regidora Sandra Castro i el director Lluís Boix
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Cáritas moviliza una partida inicial de
200.000 euros ante la emergencia
humanitaria en Turquía y Siria
MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

Cáritas Española ha movilizado una partida inicial de 200.000 euros para atender la emergencia
humanitaria provocada por los terremotos registrados este lunes en el sureste de Turquía y norte
de Siria que han causado más de 5.000 fallecidos y cientos de miles de heridos, según cifras
provisionales.

“La preocupación que nos transmiten tanto desde Cáritas Turquía como desde Cáritas Siria es
el elevado número de personas que han perdido sus casas en pleno invierno. Los terremotos les
sorprendieron mientras dormían y salieron a la calle con lo puesto a pesar de que la temperatura
estaba bajo cero”, explicó Carmen Gómez de Barreda, del equipo de Cooperación Internacional
de Cáritas Española.

La respuesta humanitaria de ambas Cáritas se está centrando precisamente en abrir canales de
escucha para facilitar información a los afectados sobre espacios de refugio. En el caso de
Turquía, la región más afectada es la Diócesis de Anatolia. Su catedral, en la ciudad de
Iskenderun (al sur del país), se derrumbó totalmente y las oficinas y espacios de Caritas
sufrieron fuertes daños.

“Caritas Anatolia, en coordinación con las autoridades, está reuniendo a las personas
desplazadas en espacios abiertos y seguros y tratando de distribuir algunas comidas calientes y
ropa. Las diócesis de Izmir y Estambul están apoyando y recolectando materiales para enviar
ayuda a la Región de Anatolia”, añadió Gómez de Barreda.

SIRIA

En el caso de Siria, el terremoto profundiza el drama de un país que arrastra desde más de una
década una guerra civil que ha dejado medio millón de muertos y 6,6 millones de refugiados. “La
primera respuesta está centrada en habilitar centros de refugio para dar cobijo a las personas
que han perdido sus casas. Además, se está facilitando comida y sobre todo abrigo, ya que las
personas han huido de sus hogares con lo puesto”, subrayó Bárbara Lorenzo, del equipo de
Cooperación Internacional de Cáritas Española.

Las oficinas de Cáritas Siria en Alepo y Latakia sufrieron graves daños, y gran parte del
personal, así como 4.500 familias afectadas, duermen dentro de edificios religiosos o en sus
automóviles, debido al clima particularmente severo. Caritas Siria está movilizando personal y
voluntarios de Damasco y Homs, y está realizando una evaluación de las necesidades para
implementar una respuesta rápida.

Ante el devastador impacto de los terremotos, las Cáritas nacionales que operan en ambos
países han alertado sobre las dificultades que tienen en el terreno para recibir y distribuir ayuda
en especie. “La ayuda en especie es muy complicada, por lo que se prioriza la entrega de
efectivo”, precisó Lorenzo.

https://www.lavanguardia.com/vida/20230207/8740200/caritas-moviliza-partida-inicial-200-000-euros-emergencia-humanitaria-turquia-siria.html


Ante esta dramática situación, Caritas Española ha expresado su solidaridad y cercanía con
Cáritas Turquía y Cáritas Siria y ha movilizado una partida inicial de 200.000 euros para apoyar
el plan de respuesta. Asimismo, ha abierto una campaña de emergencia 'Cáritas con Turquía y
Siria' para canalizar la solidaridad de sus donantes españoles para ayudar a las víctimas de
esta catástrofe natural.
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El papa asegura estar "cerca" de los
afectados por el terremoto de Turquía
Roma, 7 feb (EFE).- El papa Francisco aseguró este martes que está "cerca" de las personas
afectadas por el terremoto en Turquía y Siria, por los que pidió que la ayuda "los sostenga" en la
"inmensa tragedia".

"Estoy cerca, con todo el corazón, de las personas afectadas por el terremoto en Turquía y Siria.
Sigo rezando por cuantos han perdido la vida, por los heridos, los familiares y los equipos de
rescate. Que la ayuda concreta de todos nosotros los sostenga en esta inmensa tragedia",
escribió el pontífice en su perfil de Twitter.

El lunes, horas después del temblor, Francisco expresó su "profunda tristeza" por las "enormes
pérdidas" causadas por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió en la madrugada el suroeste
de Turquía y que ha dejado más de 5.000 muertos en ese país y en Siria.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Francisco encomendó "a los fallecidos a la
amorosa misericordia del Todopoderoso" y rezó por todos los que participan en las operaciones
de rescate.

En Turquía, se han contabilizado ya más de 3.500 personas muertas y 22.000 heridos, mientras
en Siria, la cifra de muertos ronda por ahora los 1.500 fallecidos, si bien se da por hecho que el
número de víctimas se incrementará ante los miles de edificios que han colapsado

Tras la catástrofe, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) han enviado ya 1.185
socorristas para acelerar las labores de rescate, puesto que solo hay una ventana de siete días
para rescatar a las personas que han quedado sepultadas bajo los escombros, dijo hoy un
representante de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU. EFE

romu/icn
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Ataque terrorista Algeciras | El juez cita el
15, 16 y 17 de febrero a 17 testigos del
ataque en Algeciras
El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea tomará declaración entre el 15 y el 17 de
febrero a 17 testigos en relación con el ataque de tipo yihadista en dos iglesias de Algeciras
en el que el fue asesinado el sacristán Diego Valencia y resultaron heridas varias personas,
entre ellas un sacerdote, que es uno de los testigos a los que ha emplazado el juez.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el 15 de febrero comparecerán cinco testigos, y
entre el 16 y el 17 otros doce, entre los que se encontrarían las personas con las que compartía
la vivienda el autor del ataque.

El último día, el 17, será el turno del sacerdote Antonio Rodríguez, que sufrió graves heridas
por las que tuvo que ser hospitalizado, y también comparecerá ese día otra persona que
también resultó afectada.

El pasado 31 de enero el juez acordó una serie de diligencias en esta causa tras haber enviado
a prisión al autor del ataque, el marroquí Yassin Kanjaa, de 25 años, a quién pidió que los
forenses le examinaran en mayor profundidad para evaluar si padece algún trastorno
psiquiátrico a los efectos de informar sobre su imputabilidad.

En ese mismo auto, el magistrado acordó la citación de todos estos testigos, entre ellos los que
resultaron heridos en el ataque, a quienes se les realizará el ofrecimiento de acciones como
perjudicados.

Al acordar el ingreso en prisión provisional de Kanjaa, el juez sostuvo que su conducta "fue
consciente". Con objetivos definidos y "teniendo la opción de causar unos daños mayores,
focaliza su acción concretamente sobre los sujetos a quienes ataca, a los que elige de forma
deliberada".

Noticias relacionadas

Primero, los sacerdotes, "reconociendo que su intención era matar" a todos los que
estaban en la iglesia; y después "centra su ataque contra un marroquí al que considera infiel, al
creer que estaba ante un marroquí converso, por no practicar la auténtica religión, y al que
agredió con intención de matarle".

Se trata, añadía el auto, de "un perfil de terrorista autoadoctrinado que actúa de modo individual
no vinculado directamente con una organización terrorista", pero que "lleva a cabo su acción en
nombre del fenómeno yihadista al que tantos se adhieren de forma remota, generando un
ataque violento que causa terror en la sociedad y desestabiliza la paz social".

https://www.elperiodico.com/es/politica/20230207/juez-cita-testigos-ataque-yihadista-algeciras-82605238
https://www.elperiodico.com/es/politica/20230203/defensa-yassine-kanjaa-pone-duda-82394180


Mitjà: lavanguardia.com

Publicat: 07/02/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 31.047.192
Lectores

Valor: 38.498€

URL: https://www.lavanguardia.com/vida/20230207/8738475/juez...

El juez cita el 15, 16 y 17 de febrero a 17
testigos del ataque en Algeciras
Madrid, 7 feb (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea tomará declaración entre
el 15 y el 17 de febrero a 17 testigos en relación con el ataque de tipo yihadista en dos iglesias
de Algeciras en el que el fue asesinado el sacristán Diego Valencia y resultaron heridas varias
personas, entre ellas un sacerdote, que es uno de los testigos a los que ha emplazado el juez.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el 15 de febrero comparecerán cinco testigos, y
entre el 16 y el 17 otros doce, entre los que se encontrarían las personas con las que compartía
la vivienda el autor del ataque.

El último día, el 17, será el turno del sacerdote Antonio Rodríguez, que sufrió graves heridas por
las que tuvo que ser hospitalizado, y también comparecerá ese día otra persona que también
resultó afectada.

El pasado 31 de enero el juez acordó una serie de diligencias en esta causa tras haber enviado
a prisión al autor del ataque, el marroquí Yassin Kanjaa, de 25 años, a quién pidió que los
forenses le examinaran en mayor profundidad para evaluar si padece algún trastorno
psiquiátrico a los efectos de informar sobre su imputabilidad.

En ese mismo auto, el magistrado acordó la citación de todos estos testigos, entre ellos los que
resultaron heridos en el ataque, a quienes se les realizará el ofrecimiento de acciones como
perjudicados.

Al acordar el ingreso en prisión provisional de Kanjaa, el juez sostuvo que su conducta "fue
consciente". Con objetivos definidos y "teniendo la opción de causar unos daños mayores,
focaliza su acción concretamente sobre los sujetos a quienes ataca, a los que elige de forma
deliberada".

Primero, los sacerdotes, "reconociendo que su intención era matar" a todos los que estaban en
la iglesia; y después "centra su ataque contra un marroquí al que considera infiel, al creer que
estaba ante un marroquí converso, por no practicar la auténtica religión, y al que agredió con
intención de matarle".

Se trata, añadía el auto, de "un perfil de terrorista autoadoctrinado que actúa de modo individual
no vinculado directamente con una organización terrorista", pero que "lleva a cabo su acción en
nombre del fenómeno yihadista al que tantos se adhieren de forma remota, generando un
ataque violento que causa terror en la sociedad y desestabiliza la paz social". EFE
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La Iglesia llama a "dar voz" a las víctimas de
trata para "crear una conciencia social"
sobre esta lacra
MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El responsable del departamento de Trata de Personas de la Conferencia Episcopal Española,
el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha pedido "dar voz y visibilizar" a las víctimas de trata
"que están atrapadas, sin documentación, con unas deudas terribles para pagar, y cuyas
familias están amenazadas en sus países de origen".

Así lo reclamó Elizalde, también presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y
la Movilidad humana, en el mensaje para la jornada mundial de oración y reflexión contra la trata
de personas, que se conmemora el 8 de febrero, y que pone el foco en que mujeres y niños, y
personas de familias pobres, son las principales víctimas.

Esta jornada "tiene que contribuir a crear una conciencia social de este problema. Cada vez, el
consumo de prostitución es de gente más joven, por lo que hace falta una labor de educación
afectiva y sexual en las familias y en centros académicos. No basta una legislación meramente
punitiva", añadió. Para el prelado, ayuda a liberar a estas personas "una adecuada antropología
en la educación de nuestros jóvenes, un voluntariado concienciado y la colaboración con las
fuerzas de seguridad, con organizaciones políticas y entidades civiles en cada lugar".

ALTERNATIVAS DIGNAS

Elizalde concluyó su mensaje agradeciendo el trabajo y la generosidad de "las miles y miles de
personas que trabajan contra la trata desde la Iglesia, desde estamentos judiciales y policiales y
desde las ONG", un trabajo que "acabará venciendo al mal y ofreciendo alternativas dignas a
las víctimas".

La jornada, instaurada por el Papa en 2015 en recuerdo a la festividad católica de santa
Josefina Bakhita, religiosa sudanesa que fue esclavizada, tiene por lema este año 'Caminando
por la dignidad'. Según la directora del departamento de Trata de personas, Mª Francisca
Sánchez Vara, este lema se convierte en "una invitación a seguir en camino, con un horizonte
que nos estimula a no desfallecer ni volver la vista atrás, a mantener la esperanza, a cimentar
nuestra acción en los valores, y que nos ofrece también un itinerario que inspira y orienta. Se
trata de caminar por la dignidad de toda persona, especialmente aquellas cuya dignidad ha sido
agredida, dañada, violentada".
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El Papa confirma al franciscano español
Emilio Rocha como arzobispo de Tánger
MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

La Santa Sede confirmó este martes que el Papa nombró arzobispo de Tánger (Marruecos) al
fraile franciscano menor Emilio Rocha Grande, actualmente administrador apostólico de sede
vacante de la misma archidiócesis.

Rocha Grande, nació el 8 de mayo de 1958 en Madrid. Hizo su profesión solemne el 18 de
septiembre de 1982 en la Orden Franciscana de los Frailes Menores y fue ordenado sacerdote
el 16 de febrero de 1991.

Estudió en la Universidad Pontificia Antonianum de Roma y es diplomado en Teología, en
Formación Profesional y Licenciado en Estudios Eclesiásticos.

Asimismo, ha ocupado los siguientes cargos: profesor, guardián del convento (1997-2000 y
2006-2011); maestro de postulantes (2000-2003) y de profesos temporales (2011-2015);
definidor provincial (2000-2010, 2013-2015 y 2017-2020); formador, asistente de la familia
franciscana, vicario provincial (2010-2013); visitador general de Cartagena (2011) y de Santiago
de Compostela (2018).

El 25 de febrero de 2022 fue nombrado Administrador Apostólico Sede vacante y 'ad nutum
Sanctae Sedis' de la Archidiócesis de Tánger.
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Aragó vol reobrir enguany l'exposició de les
obres de Sixena
El govern d'Aragó vol reobrir enguany l'exposició de les obres de

Sixena

que eren al

Museu de Lleida

i van ser traslladades el 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 milions des del 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 i ha recordat la inversió de l'executiu en el monestir des
que en va assumir els competències. Dels 6,5 milions 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

https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/49673/arago-vol-reobrir-enguany-lexposicio-de-les-obres-de-sixena


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.
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Mitjans suïssos acusen el patriarca de
l’Església ortodoxa Russa d’espiar en el
passat per al KGB

El líder de l’Església ortodoxa s’ha convertit en un dels
principals suports del president rus Putin en
l’arrencada i la gestió de la guerra d’Ucraïna

El patriarca Kirill, màxim representant de l’Església ortodoxa russa (IOR), va espiar per als
serveis secrets soviètics als anys 70, segons apunta informació desclassificada de la policia
suïssa. Mitjans del país helvètic com ‘Sonntagszeitung’ i ‘Le Matin Dimanche’ afirmen que,
segons les dades a què han pogut accedir, «Monsignor Kirill», tal com se l’anomena en el
document, hauria treballat per al famós KGB de l’URSS.

En aquell moment, Vladímir Mikhàilovitx Gundiàiev (el nom secular que tenia llavors), es trobava
a Ginebra representant l’Església ortodoxa en el Consell Mundial d’Esglésies. En aquesta
organització es troben la major part de les confessions cristianes, amb la gran excepció de
l’Església catòlica i altres confessions menors. Els dos diaris apunten que la presència de
Mikhàilovitx –el seu nom en clau–  en el consell tenia per objectiu pressionar perquè aquest ens
denunciés els EUA i els seus aliats més pròxims, a més d’obtenir informació i de minar les
crítiques a l’absència de llibertat religiosa a la Unió Soviètica. El mateix consell va reaccionar
a la notícia assegurant que no tenia aquesta informació, mentre que l’església ortodoxa, per la
seva banda, va declinar fer cap comentari respecte a això.

Notícies relacionades

Qui sí que va parlar va ser el nebot del patriarca, Mikhaïl Gundiàiev, que representa el seu
credo en la mateixa entitat interconfessional, tal com ho va fer el seu oncle en el segle passat.
«Ell no era un agent, tot i que estava sotmès a controls estrictes del KGB», va admetre als
mitjans suïssos. Va residir durant molts anys a Suïssa i, de fet, ha arribat a confessar que guarda
«forts sentiments» cap al país helvètic, un dels que ha visitat en més ocasions.

Quan va tornar a Moscou, va anar pujant en la jerarquia eclesiàstica fins que anys més tard, el
2009, va passar a ser el seu cap visible sota el nom de Kirill I. En ella ostenta el títol de
Patriarca de Moscou i de Totes les Rússies. Durant el temps que ha estat liderant la institució,
aquesta ha sigut una pota del règim del president rus Vladímir Putin, que ha virat el país
ostensiblement cap a l’ultraconservadorisme des que va arribar al poder. En el marc del conflicte
rusucranià, l’IOR ha mantingut el seu suport incondicional a l’oficialisme, i ha arribat a
declarar que els que morin al front ucraïnès «complint el seu deure, se’ls perdonaran tots els
pecats». Aquesta afirmació va ser pronunciada quan es va produir la mobilització parcial de
finals de setembre del 2022, un moment en què molts homes russos van voler sortir del país per
por d’anar a lluitar. 

https://www.elperiodico.cat/ca/internacional/20230207/mitjans-suissos-acusen-patriarca-esglesia-82624030
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El nuncio del Papa en España presenta un
manifiesto por la paz
MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

Comunión y Liberación presentará en Madrid el manifiesto 'La guerra en Ucrania y la profecía
por la paz', en un acto que contará con la participación del nuncio apostólico en España,
Bernardito Auza. Le acompañarán el vicepresidente del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo, Eugenio Nasarre y el profesor de Relaciones Internacionales en la
Universidad Francisco de Vitoria Javier Restán.

Esta mesa redonda, que moderará la periodista Cristina López Schlichting en la Fundación
Pablo VI, se enmarca en una serie de encuentros que están teniendo lugar en países de todo el
mundo, como Italia, Chile, Brasil o Alemania entre otros, coincidiendo con el primer aniversario
de la guerra en Ucrania y como respuesta a la invitación que el papa Francisco dirigió a
Comunión y Liberación.

En la audiencia que concedió a este movimiento eclesial el pasado 15 de octubre, coincidiendo
con el centenario del nacimiento de su fundador, Luigi Giussani, en cuya causa de beatificación
se está trabajando. Al finalizar el encuentro, Francisco dijo a los miembros de Comunión y
Liberación congregados en la plaza de San Pedro: "Quisiera pediros una ayuda concreta para
hoy, para este tiempo. Os invito a acompañarme en la profecía por la paz –¡Cristo, Señor de la
paz! El mundo cada vez más violento y guerrero me asusta realmente, lo digo de verdad: me
asusta–. (…) Que arda en vuestros corazones esta santa inquietud profética y misionera. No os
quedéis parados".

La mesa redonda tendrá lugar el jueves 9 de febrero a las 19:30 horas en el auditorio de la
Fundación Pablo VI en Madrid.
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La iglesia engullida por la Vía Layetana
* El autor forma parte de la comunidad de lectores de La Vanguardia

La iglesia de Santa Marta fue derribada con motivo de la construcción de la Gran Vía Layetana a
principios del siglo XX. Estuvo ubicada en la desaparecida Riera de San Juan, esquina con
calle Avellana.

La primera piedra había sido colocada el 4 de mayo de 1735, en unos terrenos propiedad de
Ramón de Sentmenat Despujol, V Marqués de Sentmenat, sucesor de Juan de Sentmenat de
Toralla, primer Marqués de Sentmenat, título que le concedió Carlos II el 20 de diciembre de
1699.

Como agradecimiento el Ayuntamiento, responsable de la construcción del edificio, realizó una
galería alta que unía su domicilio con la iglesia, con el fin de que los marqueses, los domingos y
fiestas de guardar, no tuviera que salir a la calle y pudieran escuchar la santa misa igualmente.

Ampliar 

Iglesia de Santa Marta antes del derribo.

https://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20230208/8739110/iglesia-engullida-via-laietana.html
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Iglesia de Santa Marta antes del derribo.

Jesús Fraiz Ordóñez / http://labarcelonadeantes.com/

Junto a la iglesia también se construyó por el lado de la calle Avellana un Hospital de
Peregrinos con el mismo nombre del templo.

Tenía una sola nave y fue consagrada como iglesia de Santa Marta y San
Pedro

A principios del siglo XX, cuando el derribo de las calles y casas de recorrido de la Vía Layetana
llegaba cerca de la Riera de San Juan, el obispo y los feligreses de la ciudad iniciaron una
campaña contra la pérdida de la portada barroca de la iglesia, al considerarla una pieza de
notable interés arquitectónico y artístico.

Como el clamor iba en aumento, el Consistorio, en una a sesión extraordinaria y para salvar la
majestuosidad de la fachada de Santa Marta, aceptó el aprovechamiento de la misma, dando la
orden de desmontarla cuidadosamente.

Se aprovechó que en aquellos momentos se estaba realizando la construcción del entonces
nuevo Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.



Ampliar 

Trabajos de derribo de la iglesia de Santa Marta salvando la portada.

Jesús Fraiz Ordóñez / http://labarcelonadeantes.com/

El pórtico fue desmontado piedra a piedra y cuidadosamente reconstruido en un lateral del
nuevo hospital. Se empotró la fachada en el lateral de la derecha del edificio de Cocina del
Pabellón Central.

Con la iglesia de Santa Marta sucedía un caso parecido al del derribo del monasterio de Santa
María de Junqueras, de la congregación de monjas benedictinas, fundado en el año 1214 en
Sabadell por el obispo de Barcelona, Berenguer de Palou. La casa central había sido trasladada
a Barcelona, en la confluencia de las actuales calles de Vía Layetana y Junqueras.

Con motivo de la urbanización de la calle Bilbao (actual Vía Layetana), se derribó todo el
monasterio, excepto la iglesia y el claustro, que fueron trasladados en 1871, a la calle Aragón,



para construir la nueva parroquia de la Concepción.

Lee también ■ ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN LA COMUNIDAD DE LA VANGUARDIA?
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Manos Unidas llama a actuar “sin retórica”
ante la muerte por hambre de 3,5 millones
de personas al año
MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

La presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar, remarcó este martes que “frente a los pobres no
se hace retórica, uno se pone manos a la obra”, citando al papa Francisco, y denunció que “cada
nueve segundos muere una persona de hambre en el mundo”, una causa por la que fallecen 3.5
millones de personas al año.

Así lo aseveró durante la presentación en Madrid de la 64 campaña de la organización católica,
que tiene como lema ‘Frenar la desigualdad está en tus manos’. En esa línea trabajará los
próximos cinco años, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan
reducir la pobreza y la desigualdad.

Pilar indicó que son “cifras para avergonzarnos”, comparando esa pérdida de vidas con los
millones de muertos que causó el Holocausto. Es más, agregó, el hambre y la pobreza pueden
llevarse por delante el futuro de muchas más personas, pues unos 1.300 millones de personas
sufren “pobreza multidimensional” y 700 millones de personas sobreviven en “pobreza extrema”,
mientras “la riqueza no entiende de pandemias, ni de crisis y siempre crece”. “La causa
principal” de esta situación, prosiguió, “es la enorme brecha de desigualdad que separa a ricos y
pobres y que no para de crecer en este mundo de abundancia”.

A pesar de todo, Manos Unidas no pierde la “esperanza” y continuará trabajando para ayudar a
las personas que viven “al límite”, como ocurre en Benín, donde se puede comprar un niño por
30 euros “sin ningún problema”, o la violencia que asola a países como Camerún o el machismo
que está instalado en muchas sociedades como la boliviana. “Como organización de la Iglesia
queremos que los últimos sean los primeros”, insta la campaña.

TERREMOTO

En respuesta a los periodistas, la responsable de Manos Unidas se refirió a la catástrofe
humanitaria que se ha desatado tras los terremotos que han asolado Turquía y Siria. Reconoció
que la organización tiene socios locales en Siria y que en Turquía no trabajan, pero que tras
conversar la pasada noche con los Maristas Azules que trabajan en Siria, “hablaban de millón y
medio de personas que se han quedado en la calle, en medio de la lluvia y con un frío horrible
porque sus casas se había venido abajo”. En las instalaciones de los maristas, prosiguió Cecilia
Pilar, en los primeros momentos habían socorrido a 500 refugiados que se encontraban “sin
nada”.

"Este año vamos a necesitar más manos que nunca. Manos que cuiden y protejan el medio
ambiente, que defiendan el trabajo justo, que hagan de éste un mundo mejor para todos",
remarcó Pilar. La acompañaron en la presentación Dário Bossi, misionero comboniano en
Brasil, país en el que lleva 20 años trabajando, y Virginia Alfaro, misionera vivenciana de Misevi,
que desarrolla su labor en Angola.

https://www.lavanguardia.com/vida/20230207/8738657/manos-unidas-llama-actuar-retorica-muerte-hambre-3-5-millones-personas-ano.html
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Gàrgoles Una professora universitària explica als 
seus alumnes una qüestió relacionada 
amb la història de l’art. Els fa veure que 
l’episodi que descriu el quadre prové de la 
Bíblia. Treu una Bíblia de la maleta i l’en-
senya als estudiants. Les noies i els noies 
s’interessen per aquell llibre ignot i li de-
manen si el poden fotografiar. La profes-
sora els pregunta per què ho volen fer i els 
alumnes contesten: «Per quan l’anem a 
demanar a la biblioteca o a la llibreria». Fi 
de l’anècdota. En resum: aquelles noies i 
aquells nois no n’havien sentit a parlar 
mai. Per a ells és una novetat bibliogràfica. 
La professora, mentre m’ho explica, enca-
ra tremola: «No sabia quina cara fer men-

tre, amb el mòbil, fotografiaven la coberta 
de la Bíblia». 

No sé si tots aquests estudiants riuran 
gaire amb les facècies de Philomena Cunk, 
la falsa periodista que fa veure que roda un 
documental sobre la història del planeta 
Terra (Cunk on Earth) i que no és sinó l’hila-
rant relat, entatxonat d’opinions d’experts, 
sobre les coses que hem fet els humans des 
que el món és món. De fet, però, potser se 
sentiran identificats amb Philomena quan 
diu que «Jesús va néixer jueu, però ben aviat 
es va convertir a la fusteria». O quan argu-
menta que la Bíblia va triomfar del tot quan 
va arribar a Irlanda. O quan parla de la hu-
militat de Crist, que no va signar cap dels 

textos bíblics, i una de les expertes afegeix: 
«Sí, però també va dir que era Fill de Déu, 
potser per això el van matar». Philomena 
assenteix i afirma que després parlarà de 
l’Islam i compararà els dos llibres sagrats, 
però el programa es talla just quan està a 
punt de fer-ho. El devessall de bromes i sar-
casmes contra els morts de tots els segles i 
contra tots els que els vetllen és fenomenal: 
religió, art, cultura, progrés. I en cada capí-
tol sona Pump Up the Jam, de Technotronic, 
com a màxima fita de la civilització. Per plo-
rar, però també per riure, per saber on som i 
d’on venim, potser cal saber, abans de res, 
que la Bíblia no és precisament un llança-
ment editorial de primavera. n

La Bíblia 
ignota  

La professora treu un exemplar de la maleta i l’ensenya 
als estudiants, que pregunten si el poden fotografiar. 

Mai havien sentit parlar d’aquesta obra

Josep Maria Fonalleras

Un globus. Sobre el cel blavós de 
Carolina del Nord, un globus xi-
nès –espia, segons els nord-
americans; climatològic, segons 
el Govern asiàtic– sobrevola una 
àmplia superfície de terreny de la 
costa Est, plena de cultius de ta-
bac, soja i cotó, orgull de l’agri-
cultura federal. Probablement el 
van deixar anar a Montana, al 
nord-oest. Durant els cinc dies 
que va estar en una singladura 
solitària per l’espai aeri de l’estat 
que va veure néixer Ava Gardner, 
l’artefacte va tenir temps sufici-
ent de fer un repàs superficial de 
la vida diària dels nord-ameri-
cans. Per a vergonya del Govern 
de Biden, el preocupant no és que 
la baluerna hagi pogut espiar ins-
tal·lacions sensibles per a la in-
tel·ligència americana, sinó que 
hagi corroborat des de l’aire la 
mena de país en què s’ha conver-
tit la meca del capitalisme. 

Ignorem quina classe d’infor-
mació va transmetre el globus a 
les autoritats de Pequín, tot i que 
no és difícil imaginar la sorpresa 
–tornada en decepció– del militar 
al comandament de la recepció de 
les imatges al constatar la realitat 
del país vist des de les altures. Po-
licies que van a totes amb els de-
tinguts fins a causar-los la mort 
d’una pallissa al carrer, migrants 
a qui es condemna a fer marxa en-
rere a la frontera, un parell de ti-

rotejos a la porta d’un supermer-
cat, un adolescent irrompent amb 
un AK-47 en un institut, la misè-
ria dels guetos on l’esperança de 
vida és similar a la de Guizhou 
–una de les províncies menys 
desenvolupades de la Xina–, els 

habituals drames psicològics dels 
nord-americans, el trumpisme 
rampant, etcètera. Escenes que 
mostren la realitat d’una nació 
per a la constatació de la qual 
sembla innecessari l’ús d’enginys 
aerostàtics. N’hi ha prou amb xa-

fardejar a les xarxes socials. Des-
prés de cinc dies d’incursió, el 
globus va ser abatut, per més que 
costi creure que a cap comanda-
ment militar se li hagi ocorregut 
atrapar-lo per estudiar-lo i com-
provar quines escenes va prendre 
l’estri en la seva aventura zenital. 

Dos globus. Al mateix temps 
que el globus xinès solcava el cel 

nord-americà, les autoritats co-
lombianes van alertar que un al-
tre aparell similar havia sigut al-
birat sobrevolant a 55.000 peus 
d’altura (uns 17 quilòmetres des 
del terra) les ciutats de Valledu-
par i Cartagena. A diferència dels 
EUA, Colòmbia va despatxar l’in-
cident en menys del que va durar 
el viatge de l’artefacte sobre els 
secrets imaginables que amaga la 
selva tropical: l’objecte «no re-
presenta una amenaça a la segu-
retat i defensa nacional». Cas 
tancat, no sigui que s’hagin de 
donar explicacions.  

Tres globus. Res a veure amb la 
innocència nostàlgica d’un pro-
grama infantil dels anys 70. Les 
últimes tècniques de narració au-
diovisual ens han acostumat a an-
ticipar-nos a l’escena que ocorre-
rà immediatament després d’un 
pla zenital. De vegades s’utilitzen 
com un trànsit entre plans deter-
minants per a la trama. Després 

d’una presa en altura sobrevé la 
catàstrofe o un moment vall, se-
gons es vulgui atrapar l’atenció de 
l’espectador o mantenir-lo ex-
pectant per al que ocorre després. 
Observin, per exemple, la tècnica 
de rodatge d’El conte de la serventa: 
pla zenital seguit d’un contrapicat 
davant la mirada amenaçadora 
d’Elisabeth Moss. Quan això s’es-
devé és que una cosa inesperada i 
formidable està punt d’impactar 
en l’espectador. 

Els globus xinesos no són sinó 
una metàfora del món retratat a 
les novel·les de Margaret Atwood, 
un Gilead espiant altres Gilead 
disfressats de presumptes pala-
dins de la democràcia. És molt 
probable que el mecanisme d’es-
pionatge tingués com a missió 
inspeccionar instal·lacions mili-
tars dels EUA, però en el seu re-
corregut va haver de gravar per 
força escenes quotidianes de la 
vida d’aquest país que poc pot 
presumir dels esdeveniments so-
cials i culturals que el van portar a 
liderar sociològicament el plane-
ta. Un globus espiant una bombo-
lla. Quin desengany per als encar-
regats de veure-ho. La maquinà-
ria bèl·lica nord-americana el va 
destruir abans que la Xina pogués 
donar explicacions, abans que el 
pla zenital desemmascarés algun 
altre gir de guió d’aquest país tan 
estrany que exerceix de guardià 
del planeta. El que encara sorprèn 
és que bona part de la ciutadania 
de la resta del món continuï cre-
ient en això que anomenen el 
somni americà. n

Arenes movedisses

El pitjor és que l’aparell pugui haver fotografiat, per a vergonya de la primera potència mundial, escenes quotidianes del país

Jorge Fauró

Un globus, dos globus, tres globus
Randall Hill / Reuters 

Era una metàfora: 
un Gilead espia un 
altre Gilead que es 
disfressa de paladí 
de la democràcia

P Jorge Fauró és periodista. 

Imatge del globus xinès 
després de ser abatut  
per l’Exèrcit dels EUA.
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Sobre el Servei Educatiu de Catalunya (10) |
Catalunya Religió
Hem reflexionat en entrades anteriors sobre com van sorgir i com es van articular els diferents
models d’escola que tenim actualment. Val a dir que l’evolució dels diversos models va ser
espectacular. En molt pocs anys, i amb la il·lusió de vàries generacions de mestres, professors,
directius, d’institucions i també de l’administració, es va assolir un gran èxit col·lectiu: una escola
democràtica, centrada en l’alumne, amb una convergència amb els models europeus, corregint
dèficits històrics. ...I en les diverses etapes, des de l’etapa preescolar fins a la universitat.

Un aspecte singular d’algunes comunitats autònomes és que varen crear legislació pròpia. És el
cas de Catalunya i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació (també coneguda com a LEC),
adaptant-se al marc definit per la Constitució, per l'Estatut d'Autonomia i per les lleis educatives
estatals. Aquesta llei va ser promoguda pel conseller Ernest Maragall en l’època del segon
tripartit i es va basar en el Pacte Nacional per a l'Educació, que pretenia trobar un consens entre
els diferents agents per a definir un marc d’actuació compartit. Aquest fet contrasta amb la
dinàmica del conjunt de l’estat que no ha acabat de sortir de reformes i contrareformes constants
fins al punt de no poder arribar a aquest consens. Aquesta llei catalana va ser recorreguda pel
Partit Popular al Tribunal Constitucional. Tanmateix l’Alt Tribunal va desestimar la major part
d’impugnacions, tot i que va suprimir la possibilitat de regulació de cossos docents per part de la
Generalitat de Catalunya.

La LEC es basa, entre d’altres, en els valors democràtics, la universalitat i equitat,  la inclusió,  la
llibertat d’ensenyament, l’arrelament a la societat catalana, i la formació religiosa i moral d’acord
amb el dret dels pares i mares a escollir-la d’acord amb les seves conviccions. Des del punt de
vista de l’aprenentatge i el desenvolupament dels educands promou una formació integral, de
caràcter laic -o d’acord amb el caràcter propi dels centres concertats-, una educació emocional,
per a la ciutadania, amb capacitació cultural, científica i tècnica, amb diverses competències per
la societat digital.

Així doncs la LEC, amb els decrets posteriors, va ser una llei avançada i que va comptar amb un
gran consens. Va consolidar els projectes de centre, amb autonomia, descentralització i
potenciació de la funció directiva. També de manera molt significativa va definir el Servei
d’Educació de Catalunya, que inclou centres públics i centres concertats, establint que aquests
darrers han de tenir un finançament adequat a la funció i servei que presten. Per primera vegada
una llei definia un model complet que comprenia tot l’esforç de l’administració pública i de les
institucions d’iniciativa social, és a dir del conjunt de la societat en Educació, ho feia de manera
coherent i articulava la possibilitat de pluralisme i llibertat d’elecció. La LEC va definir doncs de
manera realista i consensuada el model d’escola catalana consolidant també el model lingüístic,
avalat aquest consens pel Tribunal Constitucional, fins el 2022 quan, com se sap,  s’ha hagut de
replantejar per la intervenció del TSJC.

Aquesta llei té una redacció moderna ja que recull un consens molt ampli de la societat. Surt
doncs de l’habitual tecnicisme normatiu i es centra a definir principis i models, grans consensos
de grups polítics, socials i educatius. Això té avantatges com és que proporciona unes bones
bases per treballar en un clima d’autonomia i confiança. Però també l’aplicació de la llei ha
tingut algun inconvenient: En no definir amb molta precisió alguns dels principis, després ha

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/universitas/sobre-servei-educatiu-catalunya-10-303223


costat que en alguns casos es concretin. Un exemple és el finançament equiparat de l’escola
concertada. També pot haver passat que un marc tan ampli pot permetre diferents
interpretacions, quan es tracta de regular una realitat tant plural i complexa. Entre les possibles
interpretacions no es pot descartar que en alguns sectors hagi prevalgut la continuació implícita
en les interpretacions dels models tradicionals, tan arrelats en les mentalitats, i que hem vingut
exposant.   
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