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propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que vetllen pel compliment d’aquesta 
normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 

 

 DOSSIER 



Sumari

«Pujant a Montserrat, Ignasi devia sentir la música dels pelegrins» 2
Regió 7 , Edició: General Audiència: 28.000 Difusió: 4.972 Valor: 1.563€

Mor l'activista cristiana M. Lluïsa Oliveres, vídua d'Alfons Comín | Catalunya
Religió

3

catalunyareligio.cat Audiència: 17.895 Valor: 486€

La Iglesia Anglicana se plantea nombrar a Dios con el género neutro 4
El País , Edició: Catalunya Audiència: 99.000 Difusió: 11.822 Valor: 2.249€

La periodista Laura Mor reivindica la presència tenaç de la dona en les
diferents religions | Catalunya Religió

5

catalunyareligio.cat Audiència: 17.895 Valor: 486€

Les entitats socials clamen més agilitat per aprovar la llei del sensellarisme 6
La Vanguardia en català , Edició: General Audiència: 243.000 Difusió: 40.412 Valor: 11.849€

Germà Alois de Taizé: Hem de fer un esforç per vincular els joves al Sínode |
Catalunya Religió

7

catalunyareligio.cat Audiència: 17.895 Valor: 486€

El Parlament demana revertir els béns que l'Església hagi immatriculat
indegudament

9

elpuntavui.cat Audiència: 407.135 Valor: 839€

El diàleg és important en la preparació del matrimoni 10
El 9 Nou , Edició: Vallès Oriental Audiència: 27.000 Valor: 1.456€

La Conferència Torrasiana farà una defensa de la seva actualitat 11
El 9 Nou , Edició: Osona y Ripollés Audiència: 27.000 Valor: 150€



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTES LES 

NOTÍCIES 



Mitjà: Regió 7

Publicat: 10/02/2023

Edició: General

Secció: CULTURA MÚSICA

Audiència: 28.000 Lectores

Difusió: 4.972 Ejemplares

Valor: 1.563€

32 | DIVENDRES, 10 DE FEBRER DEL 2023 Regió7 

d’Entrada  

ALTRES PROPOSTES
FACEBOOK DI-VERSIONESSTEVE SMYTH & THE DIABLOS 

uDissabte, a les 21 h. Sala Voilà! c. del Cós, 74. Manresa. El grup  
Steve Smyth & The Diablos farà un repàs dels seus grans èxits en el 
concert que tindrà lloc demà a la nit al Voilà! Així mateix, la formació 
del músic australià presentarà el seu últim EP editat, Blood, que va 
enregistrar a l’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona i que la 
pandèmia va fer que no pogués mostrar en territori europeu. Smyth 
volta per arreu del món seguint una filosofia de vida que defuig els 
lligams o l’arrelament en un lloc concret. Al llarg de la seva 
trajectòria, ha girat obrint els concerts d’artistes com The Killers, 
Angus i Julia Stone, Ben Harper i Lanier Lane. El seu directe és 
enèrgic i exhibeix la seva capacitat vocal. La seva banda europea està 
formada per Oriol Planells (bateria) i Quico Tretze (baix).-Redacció

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

n Diumenge farà 500 anys menys 
una setmana que Ignasi va marxar 
de Manresa cap a Jerusalem. L’esta-
da el va transformar. Mig despullat, 
a la Cova, havia esbossat els Exerci-
sis Espirituals. A l’horitzó hi tenia la 
muntanya de Montserrat, on havia 
canviat els seus vestits de cavaller 
per roba de sac. El festival Espurnes 
Barroques ha encomanat a Lluís Vi-
lamajó, mà dreta del mestre Jordi 
Savall en l’àmbit vocal, que expliqui 
amb música els Exercicis Espiritu-
als, i ell s’ha inspirat en «el pelegri-
natge interior d’Ignasi, en la idea 
que, pujant a Montserrat, devia sen-
tir la música que sentien els pele-
grins, no només a les esglésies, sinó 
també a les places, al claustre... I el 
més antic que tenim és el Llibre Ver-
mell de Montserrat, del segle XIV». 

Vilamajó es posarà diumenge 
(18 h) al capdavant de la Jove Cape-
lla Reial de Catalunya, composta 
per algunes de les veus joves més 
solvents del país, justament a la 
Cova de Manresa. I, a més, el con-
cert començarà i acabarà amb una 
processó dels músics: vindran de la 
Coveta i entraran al santuari ento-
nant l’O Virgo splendens (Lloem la 

verge) del Llibre Vermell. Amb una 
idea circular, hi tornaran igual un 
cop acabat el concert, distribuït en 
quatre blocs corresponents a les 
quatre setmanes dels Exercicis Es-
pirituals (la meditació sobre el pe-
cat original, sobre el naixement, so-
bre la mort i sobre la resurrecció) i 
compost íntegrament per obres que 
es troben a l’arxiu de Montserrat.  

Un músic no creient 
Vilamajó va entomar l’encàrrec 
d’il·lustrar amb música els Exerci-
cis Espirituals «des de la meva visió 
de persona no creient i no practi-
cant» i per això va voler parlar amb 
especialistes ignasians com el jesu-
ïta Josep Maria Rambla, «un savi», 
que participarà en una taula rodo-
na prèvia al concert. I també va vi-
sitar la Cova, on va poder veure els 
quadres de la Coveta. Primer va vo-
ler relacionar cada setmana d’Exer-
cicis amb salms, «però hagués sor-
tit un popurri de compositors, que 
no em semblava interessant». En 
canvi, li va ser revelador relacionar 
els Exercicis amb la música mont-
serratina «perquè creiem que és el 
què el va inspirar, sobretot el Llibre 
Vermell, però també fem un salt en 
el temps».  De fet, la Missa de difunts 
de Joan Cerarols (1618-1680) va sor-
tint en cadascun dels blocs, «perquè 
té parts que van bé al caràcter de 
cada setmana». I en cadascun dels 
blocs també hi ha un cant pla del 
Llibre Vermell i una obra d’orgue de 
mestres de Montserrat. Alguna peça 

que sonarà és fruit de la recerca de 
Vilamajó a la biblioteca de Mont-
serrat, com una polifonia interpre-
tada a l’orgue de Benet Julià (1727-
1787): «no és inèdita, però no crec 
que Benet Julià la toqués a l’orgue. 
Hi havia música transcrita pel pare 
Ireneu, en versió per a instruments. 
Però cal fer més recerca, i a Mont-
serrat han estat molt oberts a dei-
xar-nos trobar i ha estat molt inte-
ressant». Per tot plegat, el músic 
sosté que «al públic, encara que no 
sigui creient, però sí interessat en la 
història, en els Exercicis que hi ha 
persones que encara segueixen ara, 
li pot ser inspirador el repertori. La 
música pot arribar a llocs on les pa-
raules no arriben i també permet vi-
atjar a èpoques passades, de les 
quals no hi ha enregistraments».  

El concert De Montserrat a la 
Cova clourà la cinquena edició del 
festival Espurnes Barroques, que 
s’ha dedicat als 500 anys de l’estada 
de Sant Ignasi a Manresa. Va co-
mençar amb un concert extraordi-
nari de Jordi Savall, el passat 3 
d’abril a la Seu, amb les entrades ex-
haurides. Si el músic igualadí va re-
passar musicalment la biografia de 
sant Ignasi al capdavant d’Hespèri-
on XXI i la Capella Reial de Catalu-
nya, «ara té molt de sentit que els jo-
ves facin un recorregut per l’esperit 
de Sant Ignasi». Els cantants, en la 
vintena com quan Ignasi escrivia els 
Exercicis, «tenen una musculatura 
molt fresca i vocalment poden 
aportar coses molt boniques».  

«Pujant a Montserrat, 
Ignasi devia sentir la 
música dels pelegrins»
u Ha rebuscat a la biblioteca de Montserrat per explicar amb música els Exercicis 
Espirituals uDiumenge, a la Cova, dirigirà la Jove Capella Reial de Catalunya

Lluís VilamajóMúsica

EL CONCERT

PEPA MAÑÉ VALL DE VILARAMÓ. MANRESA

uLloc: Santuari de la Cova de Sant Ignasi. Camí 
de la Cova, 17. Manresa. uDia i hora: Diumenge, 
a les 18 h, uEntrades: 19 euros, anticipades: 22 
euros, a taquilla. Gratuït fins als 5 anys. 50% dels 
6 als 16 anys. espurnesbarroques.cat.

«Montserrat a la Cova»
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DI-VERSIONES 

uDissabte, a les 21.30 h. Sala Stroika. Av. dels Dolors, 17. Manre-
sa. L’Orquestra Di-versiones proposa un estil desenfadat i festiu en 
els concerts que, com el que celebrarà aquest dissabte a la Stroika, 
porta a terme arreu del país. El grup, que assegura que va néixer «en 
una terrasseta, a la fresca, en un bar de costa, fent unes canyes i 
unes tapes» té com a principal objectiu fer-ho passar bé. I el camí per 
aconseguir-ho és compartir amb el públic unes particulars versions 
de grans èxits dels anys 60, 70 i 80, cançons de karaoke i temes de 
ràdiofórmula que qui més i qui menys ha escoltat, cantat i ballat un 
munt de vegades. Després de l’actuació, la festa continuarà en un 
altre registre, amb una Stroika Session que protagonitzarà Buff Bay a 
la taula per culminar la vetllada.-Redacció

GUIRIGALL FEST 

uDissabte, a les 20.30 h. Sala El Sielu. pl. Valldaura, 1. Manresa. 
El nou Guirigall Fest viurà demà la primera de les tres sessions 
programades, cadascuna de les quals tindrà la presència de tres 
bandes. En la vetllada d’aquest dissabte es podrà gaudir amb les 
actuacions de Los Valientes, una formació manresana d’indie i garage 
rock (20.30 h), La inquisición, grup barceloní de punk rock (21.30 h), i 
Biznaga, un grup madrileny d’indie i punk rock (23 h). Los Valientes 
és una banda formada per Toni Comino, Roger Rovira, Arnau 
Polinario i Oriol Font que va néixer a finals del 2016 a la capital 
bagenca. El 2019 va guanyar el premi Tendències de Regió7 al millor 
artista emergent. A principis del 2020, el grup va presentar el seu 
primer treball discogràfic, De aquí al cielo.-Redacció

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

«The Mountain»Teatre

Señor Serrano debuta a Manresa amb 
una reflexió sobre l’estatus de la veritat

n «Tenim molt clar què és la menti-
da, però la veritat és més difícil de 
captar, és un concepte que rellisca», 
explica Àlex Serrano abans del bolo 
de l’espectacle The Mountain que 
l’Agrupación Señor Serrano fa avui a 
Manresa, després del que la compa-
nyia va dur a terme a Belgrad i abans 
del que anirà a fer a Taipei. «Mai ha-
víem estat al Kursaal», afegeix l’au-
toproclamat President de la Repú-
blica d’un col·lectiu únic en el pano-
rama teatral. La primera visita a la 
capital bagenca és una oportunitat 
perquè els espectadors de la Catalu-
nya central descobreixin el joc escè-
nic d’una proposta que crea una nar-
rativa a l’escenari i una altra en una 
pantalla en temps real. 

«Què és la veritat per mi? I per a 
l’altre? Depèn del punt de vista, del 
consens, del relat?» es pregunta Ser-
rano en un muntatge que parteix de 
dos casos reals del segle XX en que 
la veritat va esdevenir matèria de 
conflicte. D’una banda, el programa 
radiofònic La guerra dels mons, 
d’Orson Welles, que el 1938 va pro-
vocar el pànic entre la seva audièn-
cia narrant una invasió extraterres-
tre. De l’altra, l’expedició de la Nati-
onal Geographic Society britànica a 
l’Everest que va liderar George Ma-
llory el 1924 i de la qual mai s’ha sa-
but si va coronar el cim o no, motiu 
pel qual de moment consta que els 
pioners van ser Edmund Hillary i el 
xerpa Tenzing Norgay el 1953. 

Tal i com apunta Serrano, «la rà-
dio era un mitjà nou i Welles va ser 

el primer que el va pervertir», motiu 
pel qual «va posar en crisi la noció 
de confiança, i cada cop que apareix 
un mitjà nou aquesta desconfiança 
hi és». Sobre la conquesta del cim 
més alt del planeta, l’espectacle par-
teix de l’analogia entre assolir un cim 
i atènyer la veritat que ve «des de la 
filosofia presocràtica» i que Serrano 
situa també en el mite de la caverna 
de Plató. «Els homes s'alliberen 
quan surten del forat a la muntanya 
i pugen dalt de la muntanya», con-
clou el dramaturg. 

El cos de Mallory es va trobar l’any 
1999 a una distància d’entre sis i set-
cents metres del cim i persisteix el 
dubte de si estava pujant o baixant. 
El que no va aparèixer mai va ser la 
càmera: «Kodac diu que si algú la 
troba, podria ser que encara es pu-

guin revelar les fotografies», afegeix 
Serrano. Tampoc hi havia el retrat 
que l’alpinista portava d’ell i la seva 
dona per deixar-la al cim. És una pis-
ta que van conquerir els 8.848 me-
tres o, simplement, la va perdre com 
la màquina mateixa, que potser va 
rodolar fins a un lloc innaccessible? 

The Mountain beu del mateix es-
til que peces tan aplaudides com Ka-
tastrophe, A house in Asia, Birdie i 

Kingdom. Sobre l’escenari, Àlex Ser-
rano, Pau Palacios i Ferran Dorda 
manipulen objectes petits i atrezzo 
divers i una càmera els va seguint i 
projecta en una pantalla les històri-
es que narren, en temps real. En 
aquesta ocasió, però, sobre la fusta 
del Kursaal també hi haurà una ac-
triu, Ana Pérez Moya, caracteritzada 
d'un Vladimir Putin que dissertarà 
amb el públic sobre «les estratègies 
per camuflar la veritat». 

És important saber que l’especta-
cle es va estrenar el 2020, molt abans 
de l’esclat de la guerra d’Ucraïna. «El 
nostre Putin planteja perquè hem de 
confiar en un mitjà i no en un altre, 
perquè sí en el The New York Times 
i no en Russia Today», indica Serra-
no. Totes aquestes preguntes flota-
ran avui per la platea del Kursaal.

u «The Mountain» porta al Kursaal l’estil d’una companyia que crea històries i les retransmet a l’escenari

Àlex Serrano, en un passatge de «The Mountain» JORDI SOLER QUINTANA

L’ESPECTACLE

TONI MATA I RIU. MANRESA

uLloc: Teatre Kursaal. pg. Pere III, 35. Manresa.  
uDia i hora: avui, a les 20 h. uEntrades: 18 eu-
ros; 15 euros +65 anys; 6 euros -30 anys i carnet 
Galliner. Venda a taquilles i kursaal.cat. 

«The Mountain»

Lluís Vilamajó ha fet 
 recerca a la biblioteca  

del monestir de  
Montserrat per a un 

concert que posa   
música als Exercisis  

Espirituals d’Ignasi de  
Loiola. MARC TRILLA/ESPURNES 

 BARROQUES  

Els catalans Agrupación 
Señor Serrano han assolit 
dimensió internacional 
amb un llenguatge basat 
en objectes i imatges
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Mor l’activista cristiana M. Lluïsa Oliveres,
vídua d’Alfons Comín | Catalunya Religió
Jordi Llisterri –CRAquest dimecres ha mort a Bèlgica Maria Lluïsa Oliveres, activista cristiana i
vídua d’Alfons Carlos Comín. Tenia 91 anys i feia unes setmanes que estava a Lovaina
acompanyant el seu fill Antoni Comín.

Maria Lluïsa Oliveras sempre ha estat un nom indissociable a un referent de les esquerres
vinculades al cristianisme, Alfons Carlos Comín, que va morir prematurament el 1980 just abans
de prendre possessió com a diputat del PSUC. Però la trajectòria i els postulats de Comín es va
desplaçar conjuntament amb Maria Lluïsa Oliveras. La seva experiència vital va estar marcada
per l’espiritualitat de Charles de Foucauld, el pacifisme Lanza del Vasto i del moviment
internacional Pax Christi o el compromís radical amb els pobres de l’Abbé Pierre i els Drapaires
d’Emaús. Això va portar als dos a traslladar-se durant els anys seixanta a viure a Màlaga i donar
resposta a les situacions de marginalitat més extremes d’Andalusia. Principalment, ho van fer
oferint formació i recursos a les classes més marginals.

D’aquest compromís social i cristià en van sorgir les idees que van es van concretar en el
moviment de Cristians pel Socialisme, del qual els dos en van formar part. Pel seu compromís
polític va haver de patir la presó del marit l’any 1969 perseguit pel franquisme i, més tard, l’exili
del seu fill i exconseller de Sanitat Toni Comín.

Persona infinitament batalladora i persistent, després de la mort d’Alfons Comín va continuar
lluitant per les mateixes causes, vinculada a entitats com Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, i
a diverses campanyes socials i antimilitaristes. Però gran part de la seva energia la va destinar a
aixecar i mantenir la Fundació Alfons Comín. Des d’aquesta institució va garantir la preservació
del llegat i l’edició de l’obra completa.

Alhora, va promoure les relacions internacionals de la Fundació i a fer-la visible amb el
lliurament  del Premi Internacional Alfons Comín. Entre altres, des del 1984 es va distingir a
Nelson Mandela, José María de Llanos, Leonardo Boff, Ignacio Ellacuría, Alexander
Dubcek, Pere Casaldàliga, José María Díez-Alegría, Gregorio López Raimundo, Ignacio
Ramonet, Arcadi Oliveres, o Viqui Molins. També col·lectius de diverses causes com els
refugiats de Síria, els immigrants que creuen el Mediterrani, els indígenes de Chiapas, el treball
infantil, les dones afganeses, els sense terra del Brasil, el poble kurd i el poble Palestí, els
desapareguts de Xile, els nens de la guerra del Sudan o víctimes de conflictes com els de
Bòsnia, Irak o Nicaragua.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-activista-cristiana-m-lluisa-oliveres-vidua
https://www.fdacomin.org/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/alfons-comin-viqui-molins-conflueixen-en-valor
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El tabaco mata hasta a la mitad
de las personas que lo consumen.
Con cada calada al cigarrillo, el
daño en la salud atraviesa el orga-
nismo como una onda expansiva:
hipertensión, bronquitis crónica,
infartos, ictus y tumores varios,
comoel de pulmón, esófago, larin-
ge, riñón o vejiga, son algunas de
las huellas que deja el tabaquis-
mo a su paso. En España mueren
cada añomás de 50.000 personas
a causa de esta droga y, aunque el
consumo se ha reducido y el nú-
mero de exfumadores crece, toda-
vía hay un 20% de españoles que
fuma. El Gobierno acabade finan-
ciar un nuevo fármaco para ayu-
dar a dejar de fumar, pero los ex-
pertos advierten de que no hay
varitas mágicas. Abandonar esta
droga no es fácil, admiten, aun-
que tampoco imposible: es cues-
tión de voluntad, motivación,
cambios conductuales, apoyo sa-
nitario y, si es preciso, ayuda
farmacológica.

Los beneficios para la salud de
dejar el tabaco se ven casi al ins-
tante. Según la SociedadAmerica-
na contra el Cáncer, a los 20minu-
tos baja el ritmo cardíaco y la pre-
sión sanguínea; a las 12 horas, el
nivel de monóxido de carbono en
sangre vuelve al nivel normal; a
los tres meses ya ha mejorado la
función pulmonar y antes del
año, disminuyen la tos y la dificul-
tad para respirar. Un estudio de-
mostró que dejar de fumar antes
de los 35 años iguala el riesgo de
muerte con los no fumadores.

Pero, a pesar de los beneficios,
dejarlo se vuelve una odisea para
muchos fumadores. ¿Por qué?An-
na Riccobene, enfermera de la
Unidad de Control del Tabaco del
Instituto Catalán de Oncología
(ICO), es tajante: “El tabaco es
una droga y dejar las drogas cues-
ta. Es muy adictiva”. Un estudio
europeo concluyó que lamitad de
los fumadores han intentado de-
jarlo alguna vez.

La dependencia con el tabaco
es triple, según Vidal Barchilón,
coordinador delGrupodeAborda-
je al Tabaquismo de la Sociedad
Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (Semfyc): “Hay una
dependencia biológica, psicológi-
ca y social”. La primera, por el
papel de la nicotina en el cerebro:
esta sustancia, que es la que crea
adicción, llega a la sangre a través
de los pulmones y sepropaga rápi-

damente por el cuerpo hasta lle-
gar al cerebro, donde estimula la
liberación de dopamina en áreas
que regulan el placer. “También
hay actos reflejos psicológicos, co-
mo la cantidad de veces que se
hace el acto de llevar el cigarro a
la boca, y una influencia social
que asocia el tabaco con el placer,
como fumarse un puro tras una
boda”, que dificultan el proceso
de deshabituación.

Las personas que dependen de
la nicotina “viven en una ambiva-
lencia, quieren ynoquieren dejar-
lo”, señala Josep María Suelves,
jefe del Servicio de Prevención y
Control del Tabaquismo de la
Agencia de Salud Pública de Cata-
luña. Quieren por salud o por el
gasto económico, pero no por la
influencia del entorno o por el va-
lor instrumental del tabaco como
herramienta de socialización.

El mono existe. Ese malestar
las primeras semanas, la irritabili-
dad, la ansiedad, los problemas
para dormir o “la necesidad muy
fuerte de echar mano al cigarri-
llo”, explica Suelves. Pero se pasa
en pocas semanas. “El proceso
previo y tomar la decisión es lo
que más les cuesta. Parece que
ven el tabaco como una tabla de
salvación, aunque si tienesunpro-
blema y fumas, tienes dos proble-
mas”, tercia Riccobene.

La clave para dejarlo, apuntan
los especialistas, es lamotivación.
“Que tengan el convencimiento
de querer dejarlo”, insiste Barchi-
lón. Por eso en las unidades de
control del tabaquismo se hacen
entrevistas motivacionales, para
reforzar esta convicción, apunta
Riccobene: “El tratamiento no es
una varita mágica, la persona tie-
ne que querer”.

En los talleres, señala la enfer-
mera del ICO, suelen destacar
que el tabaco es la única droga
que perjudica al que la consume
y a los que le rodean. Y empiezan
por intentar limitar el consumo
en espacios cerrados o proponer
cambios conductuales, como re-
trasar el primer cigarrillo del día.

Con la motivación alta, los pa-
cientes pueden recurrir a lamedi-
cación para tratar la dependencia
a la nicotina. Hay una veintena de
productos avalados por la Agen-
cia Española del Medicamento y
la mayoría ni siquiera requieren
receta médica, como los parches
y los chicles denicotina. Con pres-
cripción de un facultativo y finan-
ciado por el Sistema Nacional de
Salud hay uno: el Todacitan, que
viene a llenar el vacío terapéutico
tras la retirada hace meses de
otras formulaciones (como el
Champix) por contaminación de
sustancias potencialmente cance-
rígenas. “Las personas que quie-
ren dejar de fumar deberían usar
tratamiento, excepto si son fuma-
dores ligeros (menos de 10 cigarri-
llos), menores de edad o mujeres
embarazadas”, dice Barchilón.

Elmédico de la Semfyc admite
que hay “un gran desconocimien-
to” entre los profesionales sobre
los tratamientos. “El tabaquismo
se ha considerado un hábito, no
una enfermedad.No se estudia en
las universidades y no ha habido
tratamientos financiados para de-
jar de fumar. Que ahora los haya
es un éxito porque hace que au-
menten las ganas de los profesio-
nales por conocer más estos fár-
macos”, valora. Suelves opina, sin
embargo, que “se promueve su
uso”, pero a veces la barrera es
más económica, por el precio que
pueden alcanzar algunos.

Los tratamientos ayudan, pero
no son infalibles. “Los fármacos
son una parte de la estrategia y
pueden duplicar el éxito, pero de-
jar de fumar es unproceso largo y
se requieren también medidas
conductuales”, explica Suelves. El
tratamiento con el Todacitan du-
ra 25 días, pero su administración
puede ser compleja: al principio,
un comprimido cada dos horas y
esto puede complicar el segui-
miento y la adherencia almedica-
mento. Además, el proceso para
desengancharse no acaba el día
25: hayque seguir con el convenci-
miento alto y los cambios conduc-
tuales para evitar recaídas.

Las recaídas son frecuentes,
pero no se consideran un
fracaso. Se trata de volver a
levantarse. “El alcohólico
sabe que una copa es suficien-
te para volver a recaer. Pero
el fumador, cuando pasa un
tiempo, piensa que por un
cigarrillo no vuelve a recaer.
Pero sí: nunca lo controla”,
concede Anna Riccobene.

Los expertos se muestran
escépticos además con las
terapias alternativas, como la
acupuntura o la hipnosis, y
las técnicas promovidas por
la industria tabacalera para
suavizar el consumo, como
los cigarrillos electrónicos.

La Iglesia de Inglaterra (CoE, en
sus siglas en inglés) ha puesto en
marcha una comisión para estu-
diar la posibilidaddedejar de refe-
rirse aDios enmasculino. Grama-
ticalmente, los obispos anglica-
nos, que celebran esta semana su
SínodoGeneral—la asamblea que
debate y decide doctrina y litur-
gia—, lo tienen más fácil que en
otros países de habla no inglesa.
Basta con reemplazar el

He/Him/His (Él/le/su, de él) por el
neutro It/Its (Ello/lo/de ello). Teo-
lógicamente, sin embargo, desata-
ría una revolución de considera-
ble dimensión, porque supondría
acabar con siglos de creencia en
un “padre” omnipotente.

“No se trata de un debate nue-
vo. Los cristianos llevan recono-
ciendo desde la antigüedad que
Dios no es varón ni hembra. La
diversidad de formas con que las
Escrituras describen o se dirigen

a Dios no se han reflejado a veces
como es debido en nuestra litur-
gia”, dijo un portavoz de la CoE.

La noticia saltó en las prime-
ras sesiones plenarias del sínodo.
La reverenda Joanna Stobart, vi-
caria de la diócesis de Ilminster y
Whitelackington, preguntaba si
la iglesia había avanzado en la ne-
cesidad de utilizar “un lenguaje
más inclusivo” en los servicios re-
ligiosos. La respuesta llegaba del
reverendo Michael Ipgrave, obis-

po de Lichfield y vicepresidente
de una de las comisiones litúrgi-
cas responsables de identidad y
género. “Hemos decidido poner
en marcha un nuevo proyecto
conjunto sobre lenguaje de géne-
ro que comenzará sus trabajos es-
ta primavera”, anunciaba.

Los sectores más conservado-
res de la CoE han protestado. “No
se puede pasar de llamar ‘padre’ a
‘madre’ sin que suponga una va-
riación del significado. Y lo mis-

mo sucede si se intenta neutrali-
zar con el término parent (proge-
nitor)” decía el reverendo Ian
Paul a The Daily Telegraph.

El debate ha robado cierto pro-
tagonismo al tema estrella. Los
obispos, clérigos y laicos anglica-
nos acordaron ayer dar su bendi-
ción a los matrimonios entre per-
sonas del mismo sexo. Esto no
quiere decir que la CoE pueda ce-
lebrar estas bodas. La doctrina y
la liturgia lo prohíben. Ha sido un
modo creativo, y respaldado por
una abrumadora mayoría de la
asamblea, de adaptar la Iglesia a
la realidad social. Los represen-
tantes del sínodo han incluido en
la moción “su lamento y arrepen-
timiento por el fracaso de la Igle-
sia a la hora de acoger en su seno
a la comunidad LGTBI, y por el
daño que viven en las iglesias”.

Alto riesgo
de recaída

Los expertos señalan que para abandonar el cigarrillo hay
que tener una gran convicción y seguimiento profesional

La motivación, esencial
para dejar el tabaco

La Iglesia Anglicana se plantea
nombrar a Dios con el género neutro
El Sínodo General decide bendecir los matrimonios entre personas del mismo sexo

Una persona fumaba ayer un cigarrillo en un parque de Santiago de Compostela. / ÓSCAR CORRAL

JESSICA MOUZO, Barcelona

RAFA DE MIGUEL, Londres
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La periodista Laura Mor reivindica “la
presència tenaç” de la dona en les diferents
religions | Catalunya Religió
BISBAT DE GIRONASota el lema 'La presència i la saviesa de les dones en les diferents
cultures i tradicions espirituals', la responsable de comunicació de la Fundació Vedruna de
Catalunya i col·laboradora de Catalunya Religió, Laura Mor, ha estat l’encarregada de
presentar el Calendari interreligiós i interconviccional del 2023 elaborat per AUDIR. L'acte s'ha
celebrat aquest dimecres 8 de febrer al Centre Cívic Barri Vell - Mercadal de Girona.

Laura Mor ha iniciat la seva intervenció destacant “la presència tenaç” de la dona en les
diferents religions: “Hi som i hi participem malgrat la invisibilitat i els rols que se’ns han atribuït”.
En aquest sentit, la periodista s'ha preguntat: “Podem limitar quin és el lloc de la dona?”. “Sovint
parlem sobre el paper de la dona com si només hi tinguéssim un sol paper”, ha lamentat. Més
endavant, ha manifestat que “sovint la mateixa dona s’ha cregut que era el límit d’ella mateixa”.

La periodista també ha ressaltat l'oportunitat del diàleg interreligiós per tal de millorar i fomentar
la presència de les dones en les religions. Al mateix temps ha assenyalat el principi de la vida,
l’ecosofia, la fraternitat i la interdependència com a punts en comú de les diferents tradicions
espirituals. En aquesta línia, ha posat d’exemple la pràctica del silenci com a “experiència
d’unitat” i alhora de recuperació del “vincle amb la Creació”.

“EN LES DIFERENTS RELIGIONS, LES DONES hi SOM PRESENTs I hi PARTICIPEM
MALGRAT LA INVISIBILITAT”

D’altra banda, ha recomanat algunes publicacions recents, entre les quals l’informe biennal
2020-2021 de la Càtedra de llibertat religiosa i de consciència titulat El dret a la llibertat religiosa
i de consciència a Catalunya. Seguidament, ha situat santa Clara i sant Francesc d’Assís com
a “model de relació, d’amistat, que equipara homes i dones en la fe” i ha remarcat la personalitat
de dues santes: Teresa de Jesús i Joaquima de Vedruna. Finalment, ha posat sobre la taula
diferents reivindicacions de col·lectius feministes, especialment en el si de l’Església catòlica.

El calendari de paret de l'AUDIR recull les principals festes d’onze tradicions religioses
diferents, així com les celebracions civils catalanes i internacionals més importants. Pretén ser
una eina que ajudi a visualitzar i normalitzar la pluralitat religiosa del país i del planeta. A banda
d’explicar breument totes les festes, el calendari explora cada any una temàtica concreta que és
presentada, cada mes, des de la perspectiva d’una tradició diferent. En l’edició d’enguany, la
dona és la protagonista, i així es pot veure en cadascun dels mesos de l’any.

L’acte s'ha iniciat amb una pregària d’una representant de la comunitat bahá'í i una salutació a
càrrec del delegat per al Diàleg Interreligiós del bisbat de Girona, Jaume Angelats. La
presentació de la ponent ha anat a càrrec d'una membre de l'equip de delegació, Mònica
Thomas.

Al final ha tingut lloc una pregària d’una representant de la comunitat bahá'í, un record especial
per les víctimes del terratrèmol de Turquia i Síria i un refrigeri ofert per la comunitat sikh.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/periodista-laura-mor-reivindica-presencia-tenac
http://www.bisbatgirona.cat/ca/noticies/16098-la-dona-protagonista-del-calendari-interrelig.html
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Les entitats que atenen ciuta-
dans sense llar se sentendesbor-
dades.Anyrereanyincrementen
elnombredeplacesdestinades a
acolliraquestcol·lectiu,peròtoti
això lesxifresdelshomes idones
quepernoctenalrasnobaixen,al
contrari. Arrels, Assís, Càritas,
Sant Egidi i Sant Joan de Déu
Serveis Socials expressen neguit
davant aquest fenomen i per la
lentituden la tramitacióde la llei
de Mesures Transitòries i Ur-
gents per Erradicar el Sensella-
rismealParlamentdeCatalunya.
Aquestes organitzacions temen
quelanormaquefixalesactuaci-
ons per donar una sortida a les
persones sense llar, i de manera
urgent a les que dormen a la in-
tempèrie, no s’aprovi aquest any
tal comestavaprevist.
“La situació és de desborda-

ment, molts més joves migrants

demenys de 25 anys acabaran al
carrer, a més d’altres col·lectius.
També ens amoïnen les famílies
amb nens, més de 600 viuen en
pensions a Barcelona”, manifes-
ta Salvador Maneu, director de
SantJoandeDéuServeisSocials.
La proposició de llei va entrar

Un grup de persones pernoctant en uns porxos del districte de SantMartí
#"!/.,).,!.,"
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en d’arromangar-se, estudiar a
fons laproposició iaprovar la llei
com més aviat millor”, reclama
Milian.
“Entenc la inquietud, però els

pressupostos han alterat el ca-
lendari de tot, la paràlisi afecta
totes les comissions, nohi hade-
sídia cap a aquesta llei, que és
complexa i no és fàcil. Nosaltres
estem d’acord que s’alleugerei-
xin els tràmits”, indica el diputat
Raúl Moreno, portaveu adjunt
delPSCalParlament.
Unadelespropostesmésrelle-

vants és la creació de la figura de
l’espai residencial digne, “que
pot ser d’ús individual o col·lec-
tiu,ambdimensions icondicions
suficientsperdesenvoluparlavi-
daprivadaambdreta la intimitat
les 24 hores del dia”. Lamajoria
d’albergs destinats a acollir tem-
poralment les persones sense
sostre funcionen amb horari
nocturn,cosaqueabocaelsusua-
ris a estar-se durant el dia al car-
rer, lamenten lesentitats.

Lesentitatssocialsclamenmésagilitat
peraprovar la lleidel sensellarisme
"Més places d’allotjament a
Barcelona, però el nombre de
persones sense sostre no baixa

"Gran preocupació pel futur
dels joves migrants que tenen
menys de 25 anys

"La proposició de llei preveu
sortides per als ciutadans que
dormen al ras

el25degenerdel2022alregistre
delParlamentambelsuportdela
majoria dels partits. La tramita-
ciós’hademorat i lesúltimesset-
manes s’ha sumit en un compàs
d’espera atesa la prioritat dels
pressupostos. “Entenc les enti-
tats, peròquenopateixin, els rit-

mes del Parlament són lents. No
hihacapraóobjectivapercreure
que no complirem, però amb
l’entrada dels pressupostos s’ha
hagut de suspendre l’última co-
missió. Som conscients de la im-
portància de la llei i trobarem la
manera d’agilitar el procés”, co-
menta la relatora de la ponència,
ladiputadaAssumpcióLaïlla,del
grupdeJunts.
Laïlla vol transmetre tran-

quil·litat i assegura que la norma
s’aprovarà abans que s’acabi el
2023 i que el 2024 ja es podran
abordar lesprimeres actuacions.
Però les entitats i l’impulsor del
text, el catedràtic de Dret Ad-
ministratiu de la UAB Antoni
Milian,dubtenquepuguiarribar
a bon port aquest any. Al·leguen
que només s’han materialitzat
una desena de compareixences
de les aproximadament 70 pre-
vistes.D’ençàqueesvaconstitu-
ir la ponència, el 13 de juliol del
2022, els seus membres s’han
reunit cinc vegades. “Ara hauri-

$B"2:=8>B 6! Les persones
que dormen a la intempèrie,
al carrer o en espais públics,
segons la tipologia europea
Ethos (European Typology
onHomelessness).

$B"2:=8>B H! Els ciutadans
que pernocten en albergs
d’emergència destinats a
persones sense llar.

$B"2:=8>B G! Les persones
sense llar que viuen en equi-
paments d’estada limitada i

en els dissenyats com a su-
port per a moments de tran-
sició.

$B"2:=8>B E! Les persones
que són acollides en refugis
d’estada curta per a dones
sense llar.

$B"2:=8>B C! Els homes i
dones sense llar que reben
ajuda a llarg termini en resi-
dències o en habitatges as-
sistits, sempre segons la
tipologia Ethos.

A?S $'teg-rie* etD-* que inFl-u l' llei F't'l'n'

Uns350milions
en

cincanys

! La proposició de llei
estima una inversió si
fa no fa de 350 milions
d’euros, en un període
de cinc anys, per im-
plantar les mesures que
han de combatre el
sensellarisme a Catalu-
nya. El text que està en
estudi al Parlament
remarca que, mentre
no estigui plenament
garantit el dret a un
sostre digne, no es po-
drà impedir a les perso-
nes que pernoctin a la
via pública. La proposi-
ció de llei promou l’ac-
cés a serveis i presta-
cions existents (sanitat,
renda garantida de
ciutadania, ingrés mí-
nim vital, serveis so-
cials i al sistema d’ocu-
pació) i consagra drets
com poder disposar
d’una consigna, espais
per a les dutxes, buga-
deria, una alimentació
digna i al final de la
seva vida serveis fune-
raris.
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Germà Alois de Taizé: “Hem de fer un esforç
per vincular els joves al Sínode” | Catalunya
Religió
Vatican News La Comunitat de Taizé organitza una vigília ecumènica de pregària a la plaça de
Sant Pere abans de la fase romana del Sínode sobre la sinodalitat. Un acte que el papa
Francesc ha anunciat que serà el 30 de setembre i que per al prior de la Comunitat de Taizé,
Alois Löser, és una oportunitat per implicar tots els cristians en el procés viscut per l'Església
catòlica universal. En una entrevista posterior a la presentació de l'acte, Löser també assegura
que "cal fer un esforç per vincular els joves al Sínode". 

La vigila, sota el lema 'Junts', l'han preparat durant diversos mesos representants d'una
cinquantena de realitats eclesials de diversos orígens confessionals. I és aquest ecumenisme el
que també subratlla Löser sobre el Sínode: "Des del principi, el papa Francesc va parlar d'una
dimensió ecumènica del Sínode, d'una obertura". "Això ens va donar una gran alegria a Taizé",
diu. 

Des de la Comunitat de Taizé també es pregunten com implicar els joves en aquest procés
sinodal i també a la resta de comunitats. Per això, a l'obertura del Sínode, l'octubre del 2021, el
germà Alois va proposar fer aquesta vigília: "I no només pels pares sinodals, sinó pel Poble de
Déu; i no només pels catòlics, sinó també pels altres”.

“Ens va alegrar i va sorprendre que la idea fos acceptada immediatament", explia Löser. El papa
Francesc el va animar a continuar amb aquesta idea i a parlar amb el secretari general del
Sínode dels Bisbes, el cardenal Grech. 

Com s'ha de promoure la vida de pregària entre els cristians no catòlics que no
participaran en el Sínode?

L'esdeveniment porta per títol és 'Junts', una reunió del Poble de Déu de tot un cap de setmana.
Convidem els joves de tot Europa a venir a Roma a passar el cap de setmana, on seran acollits,
allotjats a parròquies, en comunitats i tindran moltes activitats programades per dissabte.

Per organitzar-ho tot plegat, ja hem fet dues reunions preparatòries a Taizé en què van ser
presents diferents representants d'altres esglésies. De fet, aquí a Roma per a la roda de premsa
de presentació de l'esdeveniment, hi han estat presents representants d'altres esglésies que han
parlat de l'esdeveniment com una cosa que els afecta i en què volen participar.

Què poden aportar les altres confessions cristianes a la manera com l'Església catòlica
viu la sinodalitat?

La sinodalitat es viu de manera molt diferent en les diferents tradicions. Però crec que allò que
busquem a totes les Esglésies és realment que tots els batejats assumeixin les seves
responsabilitats per participar en la construcció de l'Església, de la comunió de l'Església. Per
mi, l'Església no es construeix només de dalt a baix, sinó també per tots els batejats, per crear
realment relacions evangèliques i participar en una Església que pugui ser ferment de pau al
món.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/germa-alois-taize-fer-esforc-vincular-joves-sinode
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2023-01/hermano-alois-taize-vigilia-oracion-ecumenica-sinodo-sinodalidad.html


Quin és el vincle entre sinodalitat i ecumenisme?

La sinodalitat es basa en l'escolta de tots els batejats. Per a aquest Sínode que prepara
l'Església, s'ha programat una llarga fase de preparació. És aquesta fase d'escolta en la qual
ens trobem ara. Va començar a les parròquies, a les diòcesis i ara és en l'àmbit europeu.

El baptisme ja ens uneix a altres cristians. El baptisme ja crea una comunió i això és el que crec
que vol expressar aquest Sínode.

Aquest Sínode també se celebra en un context particular, amb la guerra a Ucraïna, que
posa a prova l'ecumenisme perquè destrueix els vincles dins del món ortodox, i entre
ortodoxos i catòlics. Com evitar que l'ecumenisme es faci miques en aquest tipus de
situacions?

Especialment, ara amb Ucraïna, realment hem de reforçar els lligams i mantenir-los amb tots
aquells que volen crear la pau ara, i amb tots aquells que resen per la pau. Crec que és molt
important també ara, en aquest moment de preparació del Sínode, estar a prop dels qui pateixen
aquesta guerra i pregar amb ells. Vaig ser a Ucraïna per Nadal per celebrar la festa a Kíiv i Lviv.
S'estan fent moltes visites i crec que cal fomentar-ho.

A Taizé, com ha evolucionat la vocació ecumènica amb aquesta guerra a Ucraïna?

Durant aquest temps de guerra, hem mantingut els nostres vincles amb les diferents esglésies
d'Ucraïna. I això és el més important. Esperàvem que aquesta guerra servís perquè les esglésies
d'Ucraïna s'unissin més, i així ha passat aquí i allà, però no de la manera que esperàvem. Les
esglésies romanen separades i les hem de visitar per mantenir els vincles amb les diferents
tradicions d'Ucraïna.

A Taizé, acolliu joves que també estaran a primera fila d'aquesta vigília ecumènica de
finals de setembre. Per què és tan important el paper dels joves a l'ecumenisme i la
sinodalitat?

El que veiem és que el nombre de joves que ja no tenen una forta connexió amb l'església està
creixent, cada cop és més gran. Això no vol dir que no busquin, que no tinguin una recerca
espiritual, que no es facin preguntes, fins i tot sobre Crist, però tenen menys vincles amb les
institucions de l'Església. Crec que realment hem de fer un esforç per vincular els joves amb el
Sínode.

El cardenal Hollerich ha anunciat que el Sínode anirà precedit de tres dies de recés
espiritual per als participants. Per què és tan important la dimensió espiritual del Sínode?

Perquè parlem millor junts si som veritablement conscients que estem units en Crist. Però
aquesta unitat en Crist necessita llocs i temps, un espai per expressar-se, per viure de debò. No
és només una teoria. Si no la vivim realment en temps de pregària i de recés, aquesta unitat no
pot desenvolupar la seva força de comunió.
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El Parlament demana revertir els béns que
l’Església hagi immatriculat indegudament |
Efe | Barcelona | Política | El Punt Avui
El ple del Parlament ha aprovat una moció de la CUP que demana revertir de forma immediata
tots aquells béns que “hagin estat indegudament immatriculats en favor d’alguna autoritat de
l’Església Catòlica en aplicació de l’antic article 206 de la Llei Hipotecària”. La diputada de la
CUP Montserrat Vinyets ha defensat el text i ha dit que l’Església “no necessitava provar la
titularitat dels seus béns per escriptura pública o decisió judicial, sinó que li bastava amb què un
diocesà emetés una certificació dient que un bé pertanyia a l’Església per aconseguir la seva
inscripció en el Registre de la Propietat”.

Aquesta possibilitat, no obstant això, va finalitzar amb la Llei 13/2015 de 24 de juny, que va
posar fi a l’equiparació que existia dels membres de la cúria amb funcionaris públics, i que,
segons Vinyets, “era contrària als principis de laïcisme de l’Estat”.

En el text de la moció de la CUP, que ha estat aprovat íntegrament, s’insta a incloure en l’estudi
que el 2020 es va fer sobre immatriculacions de béns immobles a favor de l’Església, realitzat
pel Departament de Justícia de la Generalitat, de “totes aquelles immatriculacions que no hi
estan recollides”, amb la finalitat d’“impulsar actuacions encaminades a la seva reversió”. Així,
“es requerirà a les autoritats eclesiàstiques” a què, en el termini de tres mesos, “aportin el llistat
íntegre de tots els béns immobles inscrits al seu favor” sobre la base “de l’antic 206 de la Llei
Hipotecària i la documentació que consti en els arxius en relació amb aquests béns”.

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2252921-el-parlament-demana-revertir-els-bens-que-l-esglesia-hagi-immatriculat-indegudament.html
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Matrimonis segons el tipus de celebració al Vallès Oriental (1976-2021)

Catòlic                Exclusivament civil                Altres religions

76    77    78    79    80    81    82    83   84    85    86    87    88    89   90    91    92    93    94    95    96   97    98    99   00    01    02    03   04    05    06    07   08    09    10    11     12     13    14    15     16    17     18    19    20    21

1.298

847

1.598

1.556

1.618
1.702

1.508

1.357

1.304

1.314

1.185

1.244

1.022

1.319
1.257

1.153

1.176

1.037

927

769

708
623580612

531
470459445427409423390

317301286239241
135113793235341193

7141
113137154142172196179

251263268
336

457509
616

698
826

966
1.044

1.132
1.2631.305

1.413
1.3251.298

1.169

1.098

1.085
1.1791.220

1.140

1.1111.104

1.023

1.037
961927

858

1.006

1.019

1.160

1.646

1.727

1.667

1.753

004477 4 66630021 0 55 588888 9 1010121312111010 1491953447612032121

Matrimonis segons el tipus de celebració al Moianès (2014-2021)

Font: Estadística de matrimonis (Idescat)Catòlic                Exclusivament civil                Altres religions
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El nombre de 
matrimonis catòlics 
cau gairebé un 70% 
en 30 anys
Al Vallès Oriental s’hi van fer 71 casaments 
catòlics i 1.298 de civils durant el 2021

Granollers

O.S.

El nombre de matrimonis 
catòlics ha caigut gairebé un 
70% durant les passades tres 
dècades al Vallès Oriental. 
Per contra, els enllaços civils 
han augmentat en aquesta 
mateixa proporció durant 
el mateix període. Segons 
dades de l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya (Idescat), 
la comarca va registrar el 
1991 un total de 1.220 casa-
ments catòlics i 423 de civils. 
El 2021, el nombre de casa-
ments catòlics havia baixat 
fins a 71 i el de civils havia 
pujat fins a 1.298.

En xifres relatives, les 
unions per l’església repre-
senten el 5,2% dels 1.369 
casaments que es van fer a 
la comarca durant el 2021, 
mentre que les unions civils 
representen el 94,8%. El 
1991, el 74,2% dels matri-

monis que es van formalitzar 
eren catòlics, i només el 
25,8% eren civils. Al Moia-
nès, el 2021 s’hi van fer 2 
casaments catòlics i 48 de 
civils, que suposen respec-
tivament el 4% i el 96% del 
total –en el cas del Moianès, 
no hi ha dades anteriors a 
2014 perquè la comarca enca-
ra no existia.

CASAR-SE MENYS,  
I OPTAR PEL CIVIL

“Sigui religiós o civil, equi-
parar el matrimoni amb una 
celebració és generalitzar. 
Però si ens fixem en l’evo-
lució dels matrimonis a 30 
anys vista, veurem que hi ha 
hagut moltes ambivalències 
en números totals. Fins i tot 
podrem observar que hi ha 
hagut anys en què ha caigut 
la xifra total de matrimonis. 
Per tant, la tendència seria 
que la gent es casa menys, i 

que qui encara es casa opta 
menys per l’opció religiosa”, 
apunta la sociòloga Laura 
Peña, de Sant Celoni.

Segons Peña, aquest fet 
es deu a la suma de quatre 
factors. “D’entrada, tenim els 
motius econòmics. El matri-
moni està generalment asso-
ciat a una celebració. I si hi 

ha menys poder adquisitiu, 
costa més fer aquest tipus de 
celebracions. Després tenim 
els motius socials. Molta 
gent ja no entén el matri-
moni com la verificació de 
la unió entre dues persones. 
Aquí caldria tenir en compte 
les parelles de fet”, matisa la 
sociòloga.

Peña també es refereix als 
motius de caire estrictament 
religiós. “La secularització 
galopant de la societat aug-
menta la no-identificació 
religiosa de les persones. 
Això vol dir que, tot i seguir 
essent el catolicisme la reli-
gió majoritària del país, el 
conjunt de la població ja no 

Lluís Sendra i Marta Bres, dimarts passat a l’aula de la parròquia de Sant Esteve de Granollers on imparteixen els cursos pr

Lluís Sendra i Marta Bres formen part de l’Equip de Preparació  
del Matrimoni de la parròquia de Sant Esteve de Granollers

“El diàleg és important en la 
preparació del matrimoni”

Granollers

O.S.

Lluís Sendra i Marta Bres, 
veïns de la Roca, fa 42 anys 
que es van casar per l’Es-
glésia i avui formen part 
de l’Equip de Preparació 
del Matrimoni de la par-
ròquia de Sant Esteve de 
Granollers. Durant tot l’any 
hi imparteixen els cursos 
formatius que qualsevol 
parella que vulgui casar-se 
segons el ritus catòlic ha 
d’haver seguit abans de pas-
sar per l’altar.

“Nosaltres solíem freqüen-
tar la parròquia de Santa 

Maria del Jaire, a la Torreta. 
Va ser allà on ens vam assa-
bentar que la parròquia de 
Sant Esteve buscava volun-
taris per fer aquest servei, ja 
que és l’única de tot l’arxi-
prestat on s’ofereix. Ens va 
agradar la idea, i nosaltres 
mateixos ens hi vam presen-
tar. Un matrimoni que ales-
hores impartia el curs ens 
va formar, i a partir de l’any 
2016 vam començar a impar-
tir-lo nosaltres mateixos”, 
recorda Sendra.

Els cursos prematrimoni-
als tenen una durada de sis 
hores que es reparteixen al 
llarg de quatre dies. Se’n fan 

un total de set cada any, i els 
imparteixen quatre matri-
monis. En les diferents ses-
sions s’aborden temàtiques 
com ara la psicologia de la 
parella, l’amor, la sexualitat, 
els fills, la fe, l’obertura 
social de la parella o el sig-
nificat del sagrament del 
matrimoni. “La nostra tasca 
és d’acompanyament. La 
idea és que durant les sessi-
ons parli tothom. Fomentem 
el diàleg entre les diferents 
parelles que venen al curs. El 
diàleg i la reflexió són molt 
importants a l’hora de pre-
parar el matrimoni”, explica 
Bres.

El Vallès Oriental 

va registrar, el 1991, 

1.220 casaments ca-

tòlics i 423 de civils. 

El 2021, la tendència 

s’havia invertit amb 

71 matrimonis catò-

lics i 1.298 de civils.



Mitjà: El 9 Nou

Publicat: 10/02/2023

Edició: Vallès Oriental

Secció: MISCELANEA

Audiència: 27.000 Lectores

Valor: 1.456€

EL TEMANOU9EL Divendres, 10 de febrer de 2023 3L’EVOLUCIÓ DELS MATRIMONIS

Font: Estadística de matrimonis (Idescat)

76    77    78    79    80    81    82    83   84    85    86    87    88    89   90    91    92    93    94    95    96   97    98    99   00    01    02    03   04    05    06    07   08    09    10    11     12     13    14    15     16    17     18    19    20    21

1.298

847

1.598

1.556

1.618
1.702

1.508

1.357

1.304

1.314

1.185

1.244

1.022

1.319
1.257

1.153

1.176

1.037

927

769

708
623580612

531
470459445427409423390

317301286239241
135113793235341193

7141
113137154142172196179

251263268
336

457509
616

698
826

966
1.044

1.132
1.2631.305

1.413
1.3251.298

1.169

1.098

1.085
1.1791.220

1.140

1.1111.104

1.023

1.037
961927

858

1.006

1.019

1.160

1.646

1.727

1.667

1.753

004477 4 66630021 0 55 588888 9 1010121312111010 1491953447612032121

s’identifica únicament amb 
una única fe religiosa.”

Finalment, cita la demo-
grafia com un factor deter-
minant a l’hora d’entendre 
l’evolució dels diferents 
tipus de matrimoni durant 
les darreres tres dècades. 
“També cal tenir en compte 
els motius demogràfics. La 
franja d’edat en què solen 
formalitzar-se els matri-
monis ha disminuït al llarg 
d’aquests darrers anys. Per 
tant, hi ha menys matrimo-
nis”, conclou.

LES ALTRES RELIGIONS

D’altra banda, Peña també es 
refereix als matrimonis for-
malitzats amb ritus d’altres 
religions. “Si agafem un perí-
ode de 15 anys com el que 
va de 2000 a 2015, on hi ha 
concentrats més casos, veu-
rem que l’augment d’aquests 
casaments concorda amb els 
augments dels fluxos migra-
toris a Espanya de països de 
fora de la UE i amb religions 
majoritàries no catòliques.”
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Sílvia Bau i Carles Martí, aquest dimarts al vespre al centre de Granollers

Granollers

O.S.

“El casament civil és més 
aviat un tràmit. En can-
vi, el casament entès des 
d’una òptica catòlica té un 
component espiritual. Per 
nosaltres, el fet de casar-nos 
vol dir connectar amb Déu, 
lliurar-nos a ell perquè ens 
ajudi a afrontar totes les 
dificultats i tots els obstacles 
que ens puguin anar sorgint 
al llarg de la vida.” Ho diu 
Sílvia Bau, nascuda a Santa 
Eulàlia de Ronçana i actu-
alment veïna de Granollers, 
que l’estiu vinent es casarà 
per l’Església amb el seu 
promès, Carles Martí, origi-
nari de Palafrugell (el Baix 
Empordà) i establert també a 
Granollers.

Martí i Bau tenen 33 i 31 
anys respectivament. Ell és 
responsable d’Importació 
d’una empresa del Vallès 
Oriental. Ella treballa com 
a tècnica de Planificació 
en una altra empresa de la 
comarca. La seva relació es 
remunta a l’any 2010, quan 
van coincidir per primer cop 
mentre estudiaven xinès 
a Pequín. “Quan ens vam 
conèixer, la Sílvia tot just 
acabava d’arribar a la Xina 
però jo ja portava un temps 
vivint-hi”, recorda Martí, que 
també toca la guitarra en un 

grup de rock.
“Tots dos venim d’entorns 

molt catòlics, de famílies 
de classe treballadora molt 
implicades amb les seves 
parròquies. La meva mare, 
per exemple, havia estat 
catequista”, apunta Bau. “Tot 
plegat ens ha fet entendre la 
religió des d’una perspectiva 
que té molt a veure amb la 
proximitat de la parròquia i 
la comunitat local, i no tant 
amb la gran estructura de 
l’Església, que ens queda una 
mica més lluny”, matisa el 
seu promès.

“El fet d’haver viscut tots 
dos en un país com la Xina, 
on la fe catòlica pràctica-
ment no hi és present, ens 
va fer adonar de com és 
d’important per a nosaltres 
aquesta fe, i ens va ajudar a 
definir-nos nosaltres matei-
xos com a persones. En el 
meu cas, a més, també hi ha 
influït el fet d’estar viatjant 
constantment per motius de 
feina. Visito molts països on 
la religió majoritària no és 

la catòlica sinó l’ortodoxa o 
la protestant. Això m’ha fet 
valorar més la meva pròpia 
fe”, explica Martí.

UNA FORMA D’ACOSTAR-
SE A LA PARRÒQUIA

La parella té previst casar-se 
el 26 d’agost a l’ermita de 
Sant Sebastià, a Palafrugell. 
Serà una manera de connec-
tar amb les arrels familiars 
de Martí, però també una 
oportunitat d’acostar-se a 
la seva actual parròquia de 
referència, la de Sant Este-
ve de Granollers. “El fet 
de casar-nos és una forma 
d’apropar-nos una mica més 
a la comunitat de Sant Este-
ve. El curs prematrimonial el 
farem aquí mateix durant el 
mes de març. I el casament, 
tot i celebrar-se a Palafrugell, 
l’oficiarà un dels mossens de 
Granollers”, avança Martí.

La decisió de casar-se la 
van prendre el 26 d’agost 
passat, justament un any 
abans de la data prevista de 

la cerimònia. “Vam haver de 
buscar una data força llunya-
na per qüestions logístiques, 
però és casualitat que ens 
acabem casant ben bé un any 
després d’haver-nos decla-
rat”, admet Bau. “Vam deci-
dir casar-nos després d’un 
cúmul d’esdeveniments. La 
pandèmia va ser molt impor-
tant, perquè ens va fer refle-
xionar molt sobre com vivim 
les nostres vides i sobre com 
volem afrontar el futur”, 
confessa Martí.

Quan se’ls demana consell 
per acostar-se a la fe catòli-
ca, tots dos tenen clar que 
cal anar a poc a poc. “El més 
important és conèixer bé 
l’Església, entenent-la com 
una comunitat de la qual tu 
mateix passes a formar part”, 
apunta Sílvia Bau. “L’Es-
glésia és la teva parròquia, 
la gent que t’envolta i que 
tens a la vora. Això és el més 
important. A partir d’aquí, ja 
tindràs temps de peregrinar 
a Lourdes”, afegeix Carles 
Martí.

“Entenem la 
religió des de la 
proximitat de 

la parròquia i la 
comunitat local” 

“Ens lliurem a 
Déu perquè ens 
ajudi a afrontar 
les dificultats i 
els obstacles”
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anollers on imparteixen els cursos prematrimonials

“La pandèmia 
ens va fer 

reflexionar sobre 
com vivim les 
nostres vides”

“Per nosaltres, casar-nos 
vol dir connectar amb Déu”
Carles Martí i Sílvia Bau, de Granollers, es casaran per l’Església l’estiu vinent
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La Conferència 
Torrasiana farà 
una defensa de  
la seva actualitat

Vic

J.V.

Eudald Forment, catedràtic 
jubilat de Metafísica de la 
Universitat de Barcelona, 
pronunciarà aquest diven-
dres la quarta edició de la 
Conferència Torrasiana, que 
tindrà lloc a les 8 del vespre 
a l’oratori de Sant Felip Neri 
de Vic. La iniciativa d’aques-
ta conferència –inspirada en 
la que es fa sobre el filòsof 
Jaume Balmes cada any al 
mes de juliol a Vic– va néixer 
dels promotors de la beatifi-
cació del que va ser bisbe de 
Vic.

Sota el títol d’“Actualitat 
de Josep Torras i Bages”, el 
conferenciat defensarà la 
seva modernitat per la condi-
ció de tomista, és a dir, deixe-
ble del pensament filosòfic 
de Sant Tomàs d’Aquino, 
“en el sentit que és el que 
necessita el nostre món”. El 
Panegírico de Santo Tomás 
de Aquino és un dels escrits 
de més nivell acadèmic dels 
que va deixar  el bisbe Torras 
i Bages. 

Sant Joan inaugura 
aquest dissabte la 
seva nova biblioteca 

Sant Joan de les Abades-

ses La Biblioteca Josep Picola 
de Sant Joan inaugura la nova 
seu aquest dissabte a les 12 
del migdia. Durant la setma-
na passada, es va dur a terme 
el trasllat dels llibres de l’an-
tiga seu a la nova, mitjançant 
una cadena humana. L’equi-
pament nou se situa a l’edifici 
Duran i Reynals, projectat per 
aquest arquitecte i que havia 
tingut funcions escolars fins 
fa pocs anys. L’espai disposa 
d’uns 300 metres quadrats de 
superfície.

El Museu de la Pell 
acull una antològica 
d’Eudald Alabau

Vic Sota el títol de “Naturae”, 
en referència a la seva inspi-
ració constant en la natura, 
el Museu de l’Art de la Pell 
de Vic acull des d’aquest dis-
sabte una exposició antolò-
gica sobre l’obra del ripollès 
Eudald Alabau. La mostra 
recull els testimonis del seu 
treball des de 1970 fins a 
l’actualitat. L’acte d’inau-
guració, a les 12 del migdia, 
tindrà com a element central 
un bloc de gel i una escultura 
metàl·lica d’Oriol Amblàs 
que interactuaran. 

Una antològica a Manlleu recull 
l’obra del pintor Joan Solà i Puig

La sala de Can Puget homenatja l’artista torellonenc mort l’any 2020
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El pintor Juan Varea, comissari de l’exposició, amb Emma Solà i Jacqueline Broche, filla i esposa de Joan Solà i Puig

Manlleu

Jordi Vilarrodà

La gran qualitat de Joan Solà 
i Puig (1951-2020) era “inter-
pretar la realitat i fer-ne un 
llenguatge propi”. Així va 

definir el pintor torellonenc 
el seu amic i escriptor Pere 
Puig, en la inauguració de 
l’exposició antològica de la 
seva obra que es pot veure 
des de dissabte passat i fins 
al 26 de febrer a la sala de 

Can Puget de Manlleu. Quan 
es compleixen tres anys de 
la seva mort, la mostra recull 
una àmplia panoràmica de la 
seva trajectòria.

Una altra de les seves 
amistats, l’artista manlle-

uenc Juan Varea, ha estat el 
promotor de la mostra. Hi 
destaquen poderosament 
els paisatges d’aire impres-
sionista, on segons el crític 
d’art Xavier Carles, el pintor 
“desdibuixa amb la mateixa 
facilitat que dibuixa”, una 
facilitat “a l’abast de molt 
pocs”. Tant és que fos del seu 
Torelló, com de l’Empordà, 
de Mallorca, d’Astúries o de 
Banyoles, Solà i Puig anava a 
buscar l’essència de la llum 
abans que el detall de la for-
ma. També hi ha bodegons, 
o la sèrie de pintures sobre 
el Carnaval, d’inspiració cla-
rament torellonenca, que ja 
s’havia mostrat anteriorment 
en una exposició al Museu de 
la Torneria de Torelló. 

ENCÀRRECS SINGULARS

Emma Solà, filla de l’ar-
tista, va destacar la seva 
“capacitat per tocar totes les 
temàtiques”. Solà va ser un 
treballador incansable, que 
va rebre alguns encàrrecs 
singulars. Entre ells, la seva 
filla va recordar el de la Casa 
de l’Actor de Madrid, que li 
va permetre retratar alguns 
dels grans del món teatral 
espanyol, o exposicions que 
havia fet a fora, singular-
ment la que va realitzar a 
Osaka (Japó). A Osona, era 
un habitual de la galeria El 
Carme de Vic. 

Jordi Pagès i Tere Guix exposen “Les dones i els dies” al Casino de Vic

Dos artistes homenatgen Ferrater
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Tere Guix i Jordi Pagès a la sala d’exposicions del Casino de Vic, on es mostra “Les dones i els dies”

Vic

J.V.

Conèixer l’escriptor Gabriel 
Ferrater i quedar seduït 
per la seva brillantor intel-
lectual no era estrany. L’ar-
tista i promotor cultural 
granollerí Jordi Pagès va 
tenir aquesta sort, però molt 

justa: “Era el primer poeta 
que vaig conèixer personal-
ment, i es va suïcidar al cap 
de quinze dies. Ferrater era 
un dels poetes més cultes 
que ha tingut aquest país, un 
cervell privilegiat”, explica. 
Corria l’any 1972 i això suc-
ceïa a Sant Cugat del Vallès, 
on vivia Gabriel Ferrater, en 

aquell moment professor 
de la incipient Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB). Aquell moment llu-
nyà és en l’origen de l’expo-
sició “Les dones i els dies”, 
que el mateix Jordi Pagès, al 
costat de la il·lustradora bar-
celonina Tere Guix, presenta  
a la sala del Casino de Vic. 

Els dos artistes utilitzen 
tècniques diverses partint 
de la mateixa base literària: 
Pagès amb el collage, Guix 
amb la il·lustració. Ell inscriu 
dins l’obra la cal·ligrafia, 
amb els textos del poeta. 
Ella, dissenyadora gràfica, 
juga amb la imatge del rostre 
de Ferrater reproduint-la i 
manipulant-la amb estètica 
de pop art i ressons warho-
lians. Per a ell, però, no és la 
primera vegada: l’any 2012, 
quan feia 40 anys de la mort 
del poeta, ja li va dedicar una 
exposició a Sant Cugat. No és 

només Ferrater, però, el que 
guia la seva trajectòria cre-
ativa, amb moltes trobades 
amb la poesia: Joan Vinyoli, 
Maria Mercè Marçal, Enric 
Casasses i autors contempo-
ranis han estat en les seves 
fonts d’inspiració.

La mostra de Pagès i Guix 
és la darrera en l’etapa del 
comissariat dirigida per 
Ernest Crusats. La propera 
serà sobre els 175 anys de 
l’entitat, i després pren el 
relleu l’artista Anna Dot 
(vegeu EL 9 NOU del diven-
dres 3 de febrer).

Reivindiquen el 
poeta, un amb el 
‘collage’ i l’altra 
amb il·lustració
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