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El primer acto de expiación públi-
ca de la Iglesia portuguesa por los
casos de pederastia cometidos en
su seno se desplegó la mañana de
ayer en Lisboa. En la primera fila
del auditorio de la Fundación Ca-
louste Gulbenkian, representan-
tes de la Conferencia Episcopal,
encabezada por su presidente, el
obispo José Ornelas, escucharon
una sucesión de cifras y testimo-
nios que prueban los infiernos vi-
vidos pormuchos portugueses. Al
menos 4.815menores fueron abu-
sados en instituciones o activida-
des vinculadas a la Iglesia católi-
ca entre 1950 y 2022. La cifra es
una estimación de la comisión in-
dependiente que ha investigado
la pederastia a partir de los 512
testimonios recogidos y validados
durante un año. Y es, reiteró su
presidente, el psiquiatra Pedro
Strecht, un cálculo minimalista
de lo que habrá sido la realidad.

Los datos enumerados permi-
ten dibujar el mapa de los abusos
sexuales sufridos en uno de los
países europeos con un catolicis-
mo más arraigado. Y hay algunas
diferencias respecto a lo ocurrido
en otros donde ya se ha estudiado
el fenómeno: el perfil de los abusa-
dores (cuya cifra total no se con-
cretó) y la edadmedia de las vícti-
mas que dan el paso para relatar
lo que sufrieron. El 77% de los
agresores eran clérigos y la edad
media actual de los entrevistados
es de 52 años, “la más baja de los
países europeos donde hay da-
tos”, según Strecht.

Los principales datos estadísti-
cos señalan que la edadmedia del
inicio de los abusos fue de 11,2
años y que el 57,2% los sufrió en
más de una ocasión. Casi un ter-
cio padecieron las agresiones du-
rantemás de un año. Después del
seminario (23%) como el lugar
más habitual de los abusos, se si-

tuaron la iglesia (18,8%), el confe-
sionario (14,3%) y la casa parro-
quial (12,9%). El silencio sobre lo
sufrido es abrumador: apenas la
mitad de las víctimas relataron lo
que habían vivido y solo un 4% lo
denunció ante los tribunales. De
hecho, el 43% habló por primera
vez de su experiencia ante la co-
misión independiente. “Los efec-
tos del trauma perduran hasta
ahora”, resaltó el psiquiatra.

Solo 25 casos fueron enviados
a la Fiscalía por considerar que el
delito no había prescrito. La ma-
yoría de los abusadores fueron
hombres (96%), mientras que en-
tre las víctimas haymás equipara-
ción (52% niños y 48% niñas). La
socióloga Ana Nunes, miembro
de la comisión, destacó que las
agresionesmás frecuentes fueron
“las más invasivas” (la manipula-
ción de órganos sexuales, la mas-
turbación y la penetración).

Pero más allá de las cifras so-
brecogen las palabras. Sin identifi-
car a las personas, a lo largo de la
mañana se leyeron relatos de víc-
timas como M., que tenía 12 años

cuando fue agredido sexualmen-
te por el sacerdote que les impar-
tía clase de Religión y Moral du-
rante un campamento en el vera-
node 2000. “Sé que está vivo, aun-
que no sigue en aquella escuela”,
contó la víctima ante la comisión.

La jerarquía católica portugue-
sa tuvo que escuchar la voz de las
víctimas y afrontar su propio pa-
pel de encubrimiento en algunas
situaciones. La apertura de los ar-
chivos diocesanos a una comisión
de investigación histórica, forma-
da por un equipo de cuatro uni-
versidades, permitió descubrir la
existencia de casos como el del
sacerdoteF. quehabía sido conde-
nado por abusar de dos menores
en el país europeo al que había
emigrado su familia y que, cuan-
do regresó a Portugal, recibió un
destino eclesiástico como si nada
hubiera ocurrido a pesar de que
el obispo extranjero había avisa-
do a su colega luso. La divulga-
ción de la nueva actividad del pa-
dre F., fruto de un azar periodísti-
co, acabaría llegando al Vaticano
en 2022.

El empuje del Vaticano ha sido
determinante para la apertura de
archivos eclesiásticos con infor-
mación confidencial, aunque esto
solo fue posible tras una carta en-
viadadesde la Santa Sede amedia-
dos de 2022. El respaldo del papa
Francisco a la labor de la comi-
sión independiente también que-
dó patente ayer con la presencia
en el acto de Lisboa de Hans Zoll-
ner, uno de los especialistas nom-
brados por el Pontífice para estu-

diar la pederastia en la Iglesia.
Además, estuvieron presentes los
autores del informe sobre la Igle-
sia alemana y el abogado Javier
Cremades, que está al frente del
bufete que realiza una auditoría
sobre lo ocurrido en España a pe-
ticiónde la ConferenciaEpiscopal
Española.

En la versión entregada por la
comisión lusa a la jerarquía católi-
ca se incluye el listado de religio-
sos abusadores que todavía están
en activo. “Hubo en el pasado una
culturade encubrimiento, y no de-
ja de haber ese deseo en algunos,
pero si estamos hoy aquí es por-
que hay un afán para hacer el ca-
mino contrario”, indicó el exmi-
nistro de Justicia. Una idea que
recogió el presidente de los obis-
pos lusos, José Ornelas: “Hemos
visto y escuchado cosas que no
podemos ignorar. Es una situa-
ción dramática, que no será fácil
de superar”. En una conferencia
de prensa ayer, el obispo Ornelas
aseguró que la Iglesia no tolerará
“ni abusos ni abusadores” y rogó
el perdón a las víctimas, como ya
hizo varias veces en 2022, recono-
ciendo que la cifra estimada no
recogerá toda la realidad. “Es una
herida abierta que nos duele y
nos avergüenza”, dijo.

La comisión independiente
fue creada en noviembre de 2021
por decisión de la cúpula católica.
Y aunque no ha tenido la misma
acogida en todos los obispos, ha
realizado su trabajo sin interfe-
rencias, que era una de las condi-
ciones exigidas por su presidente,
Pedro Strecht, para realizar el es-
tudio.

Entre las recomendaciones
que incluyen en su informe plan-
tean que se amplíe el plazo legal
para denunciar los abusos hasta
que la víctima cumpla 30 años,
que se preste apoyo psicológico a
los afectados y que la Iglesia pida
perdón con un memorial. Tam-
bién han solicitado que se prosiga
investigando y que se cree otra
comisión para determinar el tipo
de compensaciones.

4.815 menores han sufrido abusos
desde 1950 en la Iglesia portuguesa
La comisión independiente destaca que el 77% de los agresores fueron sacerdotes

Los obispos españoles encarga-
ron hace un año una auditoría
al bufete Cremades & Calvo-So-
telo para “llegar hasta el fon-
do” del problema de la pederas-
tia eclesial. Iniciativa que siem-
pre se había negado a poner en
marcha, aludiendo que en
España solo eran “casos aisla-
dos”. El despacho tan solo ha
entrevistado a algo más de un
centenar de víctimas, según
afirma un portavoz. La fecha
de publicación de los resulta-
dos aún no se conoce, aunque
la entidad estima que será

antes de junio. Por otro lado, el
Congreso de los Diputados
confió el pasado marzo al
Defensor del Pueblo realizar
una investigación sobre el
asunto.

El titular, el socialista Ángel
Gabilondo, creó dos equipos de
especialistas que, de momento,
ya han recopilado 400 testimo-
nios. No obstante, aún no ha
explicado cuándo entregará el
informe que le encargó la
Cámara Baja y si, con los datos
que obtenga, elaborará un
estudio demoscópico, esencial

para conocer el alcance real
del problema en el pasado,
como ya se ha hecho en otros
países como Francia.

En España, a falta de cifras
oficiales, EL PAÍS creó una
base de datos que se actualiza
periódicamente con los casos
que ya han salido a la luz, bien
a través de sentencias o en
medios de comunicación. Has-
ta ahora hay 910 acusados y
1.741 víctimas. Del mismo mo-
do, este diario ha entregado en
el último año a la Conferencia
Episcopal Española, al Vatica-
no y al Defensor del Pueblo,
tres informes con 500 clérigos
señalados de cometer abusos.
/JULIO NÚÑEZ

Sin datos ni fechas en España

Si conoce algún caso que no ha sido de-
nunciado o no figura en esta información,
puede hacérnoslo llegar a través del co-
rreo electrónico abusos@elpais.es.

Miembros de la jerarquía católica portuguesa, ayer en Lisboa durante la presentación del estudio sobre los abusos sexuales en la Iglesia lusa. / HORACIO VILLALOBOS (GETTY)

TEREIXA CONSTENLA, Lisboa “El trauma perdura
hasta ahora”,
dice el presidente
de los obispos

La edad media de
las víctimas cuando
empezaron los
delitos es de 11,2 años
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Els experts diuen que “va haver-hi cultura
de l’ocultació” d’abusos en l’Església
portuguesa | Efe | Lisboa | Societat | El Punt
Avui
“Va haver-hi una cultura de l’ocultació” dels abusos per part de l’Església catòlica portuguesa,
ha dit l’exministre portuguès Alvaro Laborinho, un dels experts de la comissió que ha revelat
aquest dilluns l’existència d’almenys 5.000 víctimes al país.

“Va haver-hi inequívocament ocultació”, va insistir l’exministre de Justícia, membre de la
comissió independent que ha investigat durant un any els abusos ocorreguts en el si de
l’Església catòlica portuguesa des de 1950.

“No deixo de veure en diversos membres de l’Església actualment un desig de tornar a aquesta
cultura, però hi ha també una disponibilitat d’obertura”, ha agregat Laborinho.

Una voluntat, ha dit, que es reflecteix, per exemple en el treball d’aquesta comissió independent,
creada per la Conferència Episcopal. “En comptes de fer sang per aquesta ocultació”, ha dit, “és
important mirar al davant, per a un procés més obert”.

L’important, ha recalcat, és que “és inequívoc que a l’Església catòlica van ser comesos abusos
sexuals, en una lectura minimalista, prop de 5.000”. “I una cosa són els abusos ocorreguts a
l’Església i una altra cosa seria si continuessin a partir d’ara”, ha apuntat. “Tenim esperança que
no sigui el cas”, ha sentenciat.

En la seva primera reacció davant l’informe, el bisbe José Ornelas, president de la Conferència
Episcopal de Portugal (CEP), ha afirmat: “volem que sigui l’inici d’un nou començament”.

“És una situació dramàtica que vivim, no és fàcil superar-la”, ha admès el bisbe de Leiria-Fátima,
que ha volgut enviar un missatge a les víctimes: “Per elles hem fet això també”, ha dit en al·lusió
a la creació d’aquesta comissió independent.

També la sociòloga Ana de Almeida ha confiat en un canvi després de la investigació i ha
reclamat pel retard en l’obertura dels arxius de l’Església per als experts –només es van obrir a
l’octubre, deu mesos després de l’inici del procés, va explicar– i pel silenci de bisbes i sacerdots
sobre el tema.

Almeida, membre de la comissió, ha convidat l’Església a “prendre la paraula” per a prevenir els
abusos i es va sorprendre pel temor d’alguns membres de la jerarquia catòlica al fet que el
problema pugui esquitxar a la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), prevista a l’agost a Lisboa
amb la visita del papa Francesc.

“Hi ha o no millor lloc per a parlar” del tema, s’ha preguntat l’experta. “Aquesta és una qüestió
absolutament central de l’Església” i hauria d’“integrar aquest discurs en la JMJ”, ha defensat.

En les conclusions del seu inflat informe –unes 500 pàgines– els experts demanen també a
l’Església que assumeixi el cost de l’atenció psicològica a les víctimes.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2254348-els-experts-diuen-que-va-haver-hi-cultura-de-l-ocultacio-d-abusos-en-l-esglesia-portuguesa.html#comments


Durant un any d’investigacions, la comissió independent va comprovar 512 testimoniatges dels
quals es dedueix que el nombre de víctimes reals d’abusos a l’Església portuguesa s’acosta als
5.000 “com a mínim”.

La dimensió i la violència del problema és similar a la de països veïns, encara que a Portugal els
abusos comencen a una edat més primerenca, a penes 11 anys com a mitjana, degut, segons
els experts, al pes específic que els seminaris tenien al país en la segona meitat del segle XX.

Els menors abusats són, en la seva majoria, nens, forçats en esglésies, seminaris, cases
parroquials, centres d’acolliment i escoles. L’abusador és home (96%), sacerdot (77%) i pròxim a
les seves víctimes.

La majoria dels menors van ser abusats repetidament, durant un any de mitjana i fins a set anys
en alguns casos.

El silenci va protegir els agressors. Gairebé la meitat de les víctimes va parlar per primera
vegada dels abusos en aquesta comissió.
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L'Escola Cristiana es prepara per una
“educació en sortida” a la Jornada de
Pastoral Educativa | Catalunya Religió
FECCAmb més de 120 participants, el doble respecte a la darrera edició presencial, l’Escola
Cristiana de Catalunya, ha acomplert el lema de la 16a Jornada de Pastoral Educativa 'Escolta
l’eco)). Treballem el Pacte Educatiu Global'. "Hem pogut celebrar la trobada gràcies al batec de
les escoles vers una educació en sortida", han dit des de la FECC.

La jornada, celebrada al Centre Salesià de Martí-Codolar i comptant amb el patrocini de
l’editorial Edebé, ha tingut inici amb un moment de pregària amb l’il·lustrador i professor dels
Maristes-Anna Ravell, Ignasi Flores, ha realitzat una pregària gràfica basada en el text
“eixampla la tenda” del profeta Isaïes. La pregària ha estat acompanyada per l’arpa barroca
paraguaiana i l’acordió a les mans dels músics Darío González i Sorkunde Olivares,
professora de Jesuïtes-Gràcia.

La conferència de la jornada, impartida pel pedagog i filòsof Gregorio Luri, ha dut per títol 'No
tingueu por. L’escola cristiana davant la creixent por al futur'. L’autor, després de la reflexió
entorn de les pors i desil·lusions que tenallen la societat actual, ha reivindicat les "permanències
antropològiques pròpies del cristianisme" i, especialment, perdre la por a recuperar una paraula
no refutada com és "l’ànima humana". "L’ànima, a diferència d’altres conceptes com el cervell o
la consciència, té com a funció la seva pròpia cura, vetllar per allò que hom és", ha explicat Luri. 

Una escola en diàleg per a la inculturació del cristianisme

Cloent la primera part de la jornada, el president de la Fundació Joan Maragall, físic i
poeta David Jou, ha presentat el número 274 de la revista 'Qüestions de Vida Cristiana'. La
revista, publicada conjuntament per la FECC i l’Abadia de Montserrat, està dedicada a la relació
entre educació, religió i espiritualitat. Els participants de la jornada han pogut adquirir-ne
exemplars durant el descans a l’espai de fira de les editorials.

David Jou ha desenvolupat la seva reflexió entrellaçant la temàtica del 'Qüestions' amb la
imatge d'una tenda realitzada en el moment de la pregària per Ignasi Flores en tres
idees: terratrèmol, cel estrellat i nomadisme. En la primera idea s’ha apuntat el trontolleig de la
tenda com a metàfora de l’escola però també com a mostra de la crisi de les transmissions.
Referent al cel estrellat, Jou ha reivindicat la dimensió còsmica en l’educació i, amb ella, la
referència a unes causes finals. En l’apartat del nomadisme, David Jou ha fet notar el
desarrelament que comporta la crisi del canvi climàtico-cultural tot anunciant que “llençar-se a
l’aventura sense tenir en compte el llegat de la cultura és fer vols gallinacis”.  

Una escola compromesa amb el Pacte Educatiu Global

Posteriorment, hi ha hagut la jornada amb el lliurament de la primera edició del 'Premi
Encoratja!', el certamen de promoció dels valors del Pacte Educatiu Global per treballs de
Didàctica de la Religió i Pastoral Educativa a Catalunya. Aquest premi ha estat convocat
conjuntament per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna

https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-cristiana-es-prepara-educacio-en-sortida
pastoralfecc.cat/2023/02/11/lescola-cristiana-escolta-leco-del-seu-cor-a-la-16a-jornada-de-pastoral-educativa/


(Universitat Ramon Llull) i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, amb el suport del
Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC).

Yolanda Otal, professora a Lestonnac-Barcelona i als Instituts Superiors de Ciències Religioses
de Barcelona i Martí-Codolar, ha comunicat el dictamen tot agraint la qualitat dels nou treballs
presentats provinents de vuit institucions educatives diferents.

El 'Premi Encoratja!' ha estat concedit a la institució Vedruna Educació de Catalunya pel
'Projecte mirades', del qual s’ha valorat unànimement la seva alta puntuació, la seva alineació
clara amb el Pacte Educatiu Global, la cocreació, amplitud d’aplicació, activitat artística,
implicació de la comunitat educativa i la qualitat de la memòria entre altres aspectes. També
s’ha concedit de forma unànime per part del jurat un premi d’accèssit, a la Fundació Escoles
Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona pel 'Projecte Blau', de característiques anàlogues al
primer tot recolzant-se en la profunditat metafòrica del seu nom. 

El degà de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna, Jordi Riera,
ha clos el lliurament fent un reconeixement a tots els treballs lliurats i ha recordat com el papa
Francesc, tot deturant la lectura del seu discurs en la presentació del Pacte Educatiu Global.
Alhora, Riera ha indicat com aquesta invitació al coratge es concreta en tres accions: obliga al
descentrament de les institucions per tal de posar la persona al centre; compartir amb creativitat i
corresponsabilitat la tasca educativa; i, finalment, entendre l’acció de lideratge educatiu com un
autèntic servei: “liderar per servir, no per servir-se’n”.

Una escola que reflexiona, actua i celebra

Com a aprofundiment i aplicació pràctica del monogràfic de 'Qüestions', els 120 participants de
la jornada han escollit dos dels cinc tallers posteriors dissenyats per treballar els articles de la
publicació. La secretària general de l’Escola Cristiana, Meritxell Ruiz, ha proposat la temàtica
'Per què una escola cristiana avui?'; Andreu Ibarz, professor de la FPCEE Blanquerna, ha
reflexionat sobre el document 'La identitat de l’escola catòlica per a una cultura del diàleg'; el
director General del Departament d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Carles
Armengol, ha plantejat el tema sobre 'Les dificultats de parlar de religió'; el cap d’àrea d’identitat
i missió de l’Escola Cristiana, Eloi Aran, ha proposat l’aplicació al claustre de l’article 'Educar
als educadors en la identitat de l’escola cristiana'; i l’Anna Maria Rifà, creador del programa
'Escola Atenta' de Vedruna Educació, ha proposat el taller 'Pedagogia de la interioritat a
l’escola'.

Ha tancat la jornada el director del Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i
Balears (Església Jove), Carlos Bosch, trametent als assistents la invitació del papa Francesc a
la propera Jornada Mundial de la Joventut que tindrà lloc aquest estiu a la ciutat de Lisboa. Els
participants han marxat amb la melodia de l’himne de la Jornada de Pastoral Educativa L’Eco
del cor, composta i interpretada en directe pel grup UBUNTU, vinculat a la família marista.
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Escassapresència
municipal en la

visita a les clarisses

La tradicional visita de les au-
toritats barcelonines a les
monges clarisses del monestir
dePedralbes–unatradicióque
es remunta al segle XIV– es va
celebrar ahir, l’endemà de la
festivitat de la copatrona local,
santa Eulàlia, amb nombroses
absències. L’alcaldessa Ada
Colau no hi va assistir per cul-
pad’unvirusgripal.Lapresèn-
cia de regidors va ser més es-
cassa que de costum, malgrat
que la cita amb les monges va
tenir un convidat especial, el
conseller de Recerca i Univer-
sitats, Joaquim Nadal, que
abans d’assumir el càrrec va
coordinar la creació del fons
especialentrel’Ajuntamenti la
comunitat religiosaperdonar-
li més consistència jurídica i
unavigènciade75anysprorro-
gables75més.Lamareabades-
sa,MontserratCasas,vaferba-
lanç,coméscostum,delesúlti-
mes actuacions dutes a terme
en la restauracióde l’edifici.

0.,*( %#!. ; 87..654!

dels maquinistes en formació,
RicardCodina, a bordd’uncom-
boi en proves entre Barcelona i
Lió, un viatge que es fa en cinc
hores. Ja havia treballat a Roda-
lies, i també a l’AVE, i ara com-
pleix el somni de conduir trens
en un altre país europeu. Són di-
ferències,afegeix,que“elviatger
nonota,perònosaltressí”.Elque
canvia molt, continua, és que al
tramentrePerpinyàiNimes,que
no és d’altes prestacions, “estem
menys supervisats, prenemmés

responsabilitat”,però,precisa,el
viatge“és igualde segur”.
“És laprimeravegadaquema-

quinistesdeRenfe treballen fora
d’Espanya”, va assenyalar Juan
Ricardo Zambrana, gerent
d’operacions d’alta velocitat in-
ternacional. En altres països on
l’operadora espanyola és pre-
sent, com Portugal o l’Aràbia
Saudita, el personal de conduc-
ció depèn d’altres empreses, si-
gui perquè opera en col·labora-
ció, en el primer cas, o perquè

operamitjançantunconsorci,en
el segon.
Françanohaposatlescosesfà-

cils a Renfe. SNCF va trencar
l’aliançael febrerde l’anypassat,
i l’últimserveiconjuntesvaferel
10 de desembre. A partir de l’en-
demà, lafrancesavaseguirenso-
litari a la línia París-Barcelona,
amb la seva marca InOui. Ja ho
feia abans al si de l’aliança amb
l’espanyola, i tenia tots els per-
misos en regla. Amés amés, co-
breix el trajecte entre la capital

$#"!(/*-+)
321/-+)'2;%&$

Fa 20 anys Renfe “va
afrancesar” –a la
companyia ho diuen
així– els seus primers
trens d’alta velocitat

perquè poguessin circular pel
país veí. Va suposar adequar-los
tècnicament per utilitzar una
infraestructura diferent. L’ope-
ració la va fer amb la sevahomò-
loga gal·la, SNCF. Els combois
els van conduir maquinistes de
França. I va ser així durant gai-
rebé deu anys. Ara, trencada la
cooperació entre les dues em-
preses –són més competidores
quemai–, l’espanyola formaper-
sonal propi perquè assumeixi
aquesta funció en les línies Bar-
celona-Lió i Madrid-Barcelona-
Marsella, que preveu recuperar
ensolitari abansde l’estiuambla
marcacomercialAVE.
Els primers maquinistes

“afrancesats” sóntres.Desdel 16
de gener es formen a bord per
conduir lesdeucomposicionsde
la sèrie S-100, fabricades per la
gal·laAlstom, que aniran aFran-
ça. A partir del 6 de març seran
els professorsde la restadel per-
sonal que portarà aquestes uni-
tats. La previsió és que n’hi hagi
25, a més de 21 interventors. Els
mésveteransfaranquatrepassa-
des de formació en cada línia, i
elsmenysveterans, vuit.
“Lamàximadificultatéshaver

d’aprendre un reglament de cir-
culació diferent amb una part
convencional,limitadaa160km/
h, i una altra d’alta velocitat, que
va a 300”, va destacar ahir un

Un delsmaquinistes en formació ahir a la cabina d’un tren en proves a prop deNimes
":9:

Renfe prova els seus trens AVE amb conductors propis per recuperar les rutes
Barcelona-Lió i Madrid-Barcelona-Marsella abans de l’estiu

Maquinistes afrancesats

catalana i Madrid amb els seus
trensdebaixcostOuigo.
“Ens han demanat una docu-

mentació excessiva; sembla que
arribem a França per primera
vegada, que abans del 10 de de-
sembrenohaviapassat res, quan
som presents en aquest país des
del 2013”, va afegir Zambrana.
Que les exigències se centrin en
elsmaquinistes té lògica, segons
aquestresponsabledeRenfe,pe-
rò també s’han demanat papers
sobre els trens espanyols que ja
van cobrir els trajectes de Mar-
sella i Lió i que estaven enmans
de l’SNCF. Es va haver de recór-
rer a instàncies europeesperquè
els facilitessin, va lamentar.
ElpladeRenfeésrecuperaren

una primera fase les rutes Ma-
drid-Barcelona-Marsella i Bar-
celona-Lió en dies alterns amb
sis circulacions setmanals per
trajecte, en total dotze. En una
segonafasepreveufuncionarca-
da dia de la setmana amb dues
circulacionsper sentit, fins a28.
Renfe assegura que les rutes

deMarsella iLió seranrendibles
en dos o tres anys. SNCF, tot
i això, va dir que abandonava
l’aliança amb la firma espanyola
perquèen l’anterior formatd’as-
sociació hi perdia diners. Però
l’objectiu és París, com en el seu
dia per a l’operadora francesa va
ser el trajecte Barcelona-Ma-
drid. A la cimera hispano-fran-
cesa del 19 de gener, el ministre
francès de Transports, Clément
Beaune, es va comprometre que
fos una realitat abans de final
d’any. Vista l’experiència, a la
companyiaespanyolatemenque
aconseguir-honoserà fàcil."

La companyia
espanyola treballa
per operar també la
línia Barcelona-París
aquestmateix any
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Una nueva sentencia avala el desahucio del
club Sant Josep del centro parroquial de
Badalona

Una nueva sentencia avala el desahucio del club Sant
Josep del centro parroquial de Badalona

Deportes

La Audiencia de Barcelona también da la razón al
Arzobispado en el juicio por el desalojo de la entidad
deportiva del centre parroquial

Protesta del CB Sant josep de Badalona en la catedral de Barcelona.   

CBSJB

Cargando siguiente contenido...

https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20230213/8754897/nueva-sentencia-abona-desahucio-club-baloncesto-sant-josep-badalona.html
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JAVIER ARIAS LOMO 
MADRID 

El secretario general le 
recrimina a los populares 
parecerse cada vez más al 
PSOE 

Vox recupera el tono más duro 
con el PP a raíz del aval de los 
de Alberto Núñez Feijóo a la ley 
de plazos del aborto y la senten-
cia del Constitucional. El secre-
tario general del partido, Ignacio 
Garriga, denunció ayer la con-
nivencia que, a juicio de los de 
Santiago Abascal, mantienen 
Génova y Ferraz e instó a los 
populares a posicionarse públi-
camente sobre si descartan pac-
tar con el PSOE a nivel munici-
pal en las elecciones del próxi-
mo 28 de mayo. «¿El PP está 

más cerca del PSOE de los in-
dultos? ¿De la reforma laboral 
de la señora Yolanda Díaz? ¿De 
la 'ley del solo sí es sí‘ del 
PSOE?». Según Garriga, el he-
cho de que Feijóo se refiriese es-
te viernes -cuando el TC emitió 
el fallo- a la norma aprobada en 
2010 por el Ejecutivo de José 
Luis Rodríguez Zapatero como 
«correcta» supone «aliarse con 
las tesis más radicales de los 
magistrados del TC». Un men-
saje que apuntala lo que ya tras-
ladó el propio Abascal este do-
mingo en un mitin que clausu-
ró en Murcia -la formación 
sostiene que asistieron 10.000 
manifestantes-. «Ya no es la de-
rechita cobarde, es de centro iz-
quierda», aseguró respecto a los 
populares tras ironizar con que 
«son como el PSOE pero con 10 
años de diferencia»

Vox endurece el tono 
contra Núñez Feijóo

Política

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO 
MADRID 

Son las de bebés robados, de 
secretos oficiales, 
morosidad, seguridad del 
paciente, libertad de 
expresión, salud mental y la 
de la ELA 

La crisis abierta en el Gobierno 
de coalición por la reforma del 
'solo sí es sí' ha enrarecido la rela-
ción parlamentaria que mantie-
nen PSOE y Unidas Podemos. La 
formación de Ione Belarra, exi-
gió ayer lunes a Ferraz «desblo-

quear» siete leyes que actualmen-
te están atascadas en sucesivas 
prórrogas del plazo de enmien-
das y que ya han sido tomadas 
en consideración «con el aval de 
la mayoría del Congreso de los 
Diputados». 

Si hasta ahora la coordinación 
parlamentaria entre los grupos 
socialista y confederal había es-
tado marcada por la confianza 
mutua, pese a las divergencias 
puntuales, tras la ruptura de con-
versaciones por la norma estre-
lla de Igualdad los morados te-
men que su socio deje guardadas 
en un cajón el paquete de nor-
mas que quedan pendientes en 

la presente legislatura, la mayo-
ría de carácter social e impulsa-
das desde el espacio político mo-
rado. 

Estas siete leyes son la de be-
bés robados, de secretos oficia-
les, morosidad, seguridad del pa-
ciente, libertad de expresión, sa-
lud mental o de la ELA. 
«Acumulan un total de 510 pró-
rrogas y dos de ellas llevan en 
esa fase desde septiembre de 
2020, sin que más de dos años y 
medio después se hayan dado 
nuevos pasos adelante», lamen-
tan fuentes cercanas a la direc-
ción de Podemos. 

La ley de vivienda, a la espera 
No son las únicas cuestiones, 
además de la pugna por la refor-
ma del 'solo sí es sí', que se acu-
mula en este montón de asuntos 
pendientes. La ley de vivienda, 
pese a estar «muy avanzada» co-
mo se empeñan en asegurar des-
de ambas partes, aún se mantie-
ne a la espera del visto bueno por 
parte del Ministerio de Econo-
mía, que dirige la vicepresidenta 
primera, la socialista Nadia Cal-
viño.

Podemos presiona al 
PSOE para desbloquear 
siete leyes «pendientes»

Política

ANTONIO PANIAGUA 
MADRID 

Escuelas Católicas, la patronal 
que agrupa a los centros concer-
tados religiosos de España, publi-
cará en marzo una guía con ins-
trucciones y recomendaciones 
para gestionar y prevenir los abu-
sos sexuales en sus centros esco-
lares. Hasta ahora la organiza-
ción había dado pautas sobre có-
mo tratar y orientar a la víctima 
de la pederastia, pero el docu-
mento, que aún está en fase de 
borrador, aborda el problema 
desde diferentes enfoques. 
«Cuando se habla de este asun-
tos en los colegios, se menciona 
que los abusos son cometidos 
también por religiosos y sacerdo-
tes», asegura el secretario gene-
ral adjunto de Escuelas Católicas, 
Luis Centeno. 

Si se produce un caso en el que 
esté implicado un clérigo, los res-
ponsables del centro informan a las 
familias y los escolares si el suce-
so es reciente, pero no si aconte-
ció hace 20 años o más. «Estoy 
pensando en el exprofesor reli-
gioso del colegio La Salle Nues-
tra Señora de las Maravillas de 
Madrid. Entonces se reunió a los 
padres para informarles de todo, 
de la colaboración que se había 
tenido con la Policía y la Fiscalía 
y de las medidas que había adop-
tado el colegio», apunta Cente-
no. En aquella ocasión, Pedro An-
tonio R. L. aceptó una condena 
de 130 años de prisión después 
alcanzar un acuerdo en el que re-
conoció los abusos sexuales. 

La cuestión se aborda con los 
estudiantes de secundaria y ba-
chillerato, no con los más peque-
ños. Se plantea el problema den-

tro de las tutorías, sobre todo si 
el hecho se publica en la prensa 
o se registra en el mismo centro.  

Fuentes de los sindicatos ANPE 
y USO, que tienen profesores de 
religión afiliados entre su mili-
tancia, aseguran que la pederas-
tia clerical se aborda en la clase 
de moralidad católica cuando se 
debaten asuntos de actualidad. 
El portavoz de Escuelas Católica 
aduce que en la clase de moral 
católica no se reflexiona en sí so-
bre el escándalo de los abusos se-
xuales dentro de la Iglesia. «Se 
habla del tema del cuidado y el 
respeto. Se les dice que el abuso 
puede venir de cualquier sitio, 
puede realizarlo un profesor lai-
co, uno de actividades extraesco-
lares o un religioso. Lo que ocu-
rre que es los religiosos dedica-
dos a la enseñanza son en la 

actualidad una ‘rara avis’ por la 
falta de vocaciones». 

Ana Cuevas, una de las fundado-
ras de la Asociación Nacional In-
fancia Robada y madre de Asier, 
víctima de abusos por un profe-
sor del Opus Dei en el colegio 
Gaztelueta, en Bilbao, se mues-
tra escéptica sobre el hecho de 
que los abusos se traten en clase. 
«En determinados centros algu-
nas órdenes religiosas puede que 
sí lo hagan, en otras seguro que 
no. Lo que tengo clarísimo es que 
se debe intentar educar a los 
abusadores».

Espanya

Los colegios católicos 
publicarán una guía para 
prevenir abusos sexuales

Educación

Una foto de archivo del pederasta confeso de los Maristas de Sans, Joaquim Benítez. FOTO: EFE

La patronal que agrupa a los centros concertados religiosos informa  
a los alumnos mayores de la pederastia clerical a través de las tutorías

Las víctimas se 
muestran escépticas 
sobre el hecho de que los 
abusos se traten en clase
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Telenotícies - La Jove Capella Reial de
Catalunya tanca la programació dedicada al
mig mil·lenni de Sant Ignasi a Manresa
El port d'Anvers: l'honor de ser dels més importants d'Europa i el dubtós honor de ser la porta
d'entrada de droga
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El papa acepta la renuncia del obispo
auxiliar de Valencia Esteban Escudero
(Corrige la VL1090 por error de la fuente informante)

València, 13 feb (EFE).- El papa Francisco ha aceptado la renuncia al cargo de obispo auxiliar
de Valencia de Javier Salinas, que cumplió 75 años el pasado mes de enero y que ocupaba el
cargo desde 2016, según informa la Conferencia Episcopal.

Javier Salinas nació en València el 23 de enero de 1948 y cursó estudios eclesiásticos en el
seminario de esta ciudad, donde recibió la ordenación sacerdotal en junio de 1974.

Es doctor en Catequesis por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma (1979-1982) y en
1992 fue nombrado obispo de Ibiza, sede de la que estuvo al frente hasta 1997, cuando fue
promovido a la diócesis de Tortosa.

En 2012 fue nombrado obispo de Mallorca mientras que en 2016 se hacía público su
nombramiento como obispo auxiliar de Valencia.

En la Conferencia Episcopal Española es miembro de las Comisiones Episcopales para la
Evangelización, Catequesis y Catecumenado y para la Doctrina de la Fe.

Dentro de esta última, es miembro también de la Subcomisión Episcopal para las relaciones
interconfesionales y el diálogo interreligioso.EFE

mrc-jmm

https://www.lavanguardia.com/vida/20230213/8753429/papa-acepta-renuncia-obispo-auxiliar-valencia-esteban-escudero.html
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Pedro Fernández va ser assassinat 
a Sabadell el 10 de juliol del 2021. 
Mentre dormia al pis de la seva 
nòvia, Dolores Vázquez, va ser 
brutalment colpejat amb una eina 
(una pota de cabra) al cap. La fis-
calia i l’acusació particular consi-
deren que es va tractar d’un crim 
planificat per la mateixa Dolores, 
que va comptar amb la col·labora-
ció de la seva germana bessona, la 
Pilar, i del nòvio d’aquesta segona, 
Isaac Gil, l’autor material de l’ho-
micidi. Tots dos seran jutjats per 
aquests fets pròximament davant 
l’Audiència de Barcelona. La Dolo-
res, a diferència de la Pilar i l’Isaac, 
espera l’arribada d’aquesta data 
en llibertat.  

La família de la víctima no com-
prèn com en vista de les proves 
acumulades pels Mossos han de 
conviure amb la por de trobar-se-
la pel carrer. «He de veure la meva 
filla plorar davant la làpida del seu 
pare mentre la Dolores pot pren-
dre’s una canya tranquil·lament pel 
carrer», lamenta la Marina, exdo-
na del Pedro i mare de la filla de tots 
dos. «Han continuat tacant el seu 
nom després de mort», insisteix la 

Marina, que afirma que és fals que 
el Pedro maltractés la Dolores, com 
manté l’acusada.  

Les acusacions afirmen que els 
tres van tramar la mort del Pedro 
amb traïdoria i que van actuar amb 
acarnissament, és a dir, causant-
li més dolor del necessari per treu-
re-li la vida. La fiscalia reclama per 
a l’Isaac i la Pilar 24 anys de presó, 
mentre que per a la Dolores sol·li-
cita 24 anys i sis mesos. A més, de-
mana una indemnització de 
300.000 euros per a la filla de la 
víctima, que hauran de pagar de 
manera conjunta els tres acusats, 
segons ha pogut saber EL PERIÓ-
DICO. L’acusació particular, exer-
cida per la família del Pedro eleva 
la petició de presó a 25 anys.  

El 2 de febrer, la jutge de Saba-
dell que ha instruït la causa va de-
cretar l’obertura de judici oral 
contra els acusats i va acordar 
mantenir la presó preventiva per a 
l’Isaac i la Pilar. L’Audiència de 
Barcelona ha de fixar ara el dia del 
judici. Ni per al fiscal ni per a l’acu-
sació particular hi ha dubte. La 
Dolores i la Pilar van traçar junta-
ment amb el nòvio de la segona 

«un pla encaminat a acabar amb la 
vida» del Pedro, que llavors tenia 
55 anys. La idea era que la Dolores 
l’atragués fins al seu domicili, al 
carrer de Porto de Sabadell, i en 
aquest lloc l’assassinessin.  

I així va passar: la Dolores va 
demanar al Pedro que acudís 

aquella nit i quan es trobaven al 
dormitori, els altres dos acusats 
van irrompre de «manera inapro-
piada». L’Isaac, «mogut amb la 
intenció d’acabar amb la seva vi-
da i actuant en comú acord per a 
aquesta finalitat amb les dues do-
nes acusades», va agredir el Pe-
dro, segons la qualificació fiscal. Li 
va assestar «múltiples cops» al 
cap amb «extremada violència». 
L’acusat va perpetrar la brutal 
agressió, segons el fiscal, amb la 
intenció d’ocasionar al Pedro, a 
més de la seva mort, «un dolor in-
necessari», un patiment que 
«efectivament» va ocasionar.  

La víctima va mirar «desespe-

radament i infructuosament» 
d’escapar-se de l’agressió, però 
no ho va aconseguir, i va caure 
inert al replà de la tercera planta. 
Després, els tres acusats van po-
sar fil a l’agulla coordinadament 
per netejar l’escena del crim i 
desfer-se del cadàver. Els Mossos 
van trobar el cos del Pedro a casa 
de la Dolores enrotllat en una al-
fombra. L’Isaac va confessar els 
fets, va entrar a la presó i va in-
culpar la Dolores, però no la seva 
parella Pilar. Tanmateix, les dues 
germanes van acabar també a la 
presó mesos després, quan la po-
licia va trobar indicis sòlids de la 
seva implicació. n 

El pla mortal de les 
bessones de Sabadell

Successos

J. G. ALBALAT 
GUILLEM SÁNCHEZ 

Barcelona

Les germanes bessones Pilar i Dolores Vázquez, acusades de l’assassinat del nòvio de la segona. 

El Periódico

Les germanes Vázquez afronten 24 anys de presó 
per assassinar el nòvio d’una d’elles. La família  

de la víctima no comprèn que l’exparella segueixi 
en llibertat malgrat les proves que la inculpen.

Les acusacions 
mantenen que el crim 
es va tramar amb 
traïdoria i que hi va 
haver acarnissament

Almenys 4.815 nens i nenes han 
sigut víctimes d’abusos sexuals en 
el si de l’Església a Portugal des 
del 1950. Aquesta és la principal 
conclusió de l’informe presentat 

ahir per la Comissió Independent 
per a l’Estudi d’Abusos Sexuals a 
Nens en l’Església, un òrgan creat 
per la Conferència Episcopal Por-
tuguesa (CEP) a principis del 2022 
per investigar els casos comesos 
en les últimes dècades. 

L’estudi, liderat pel psiquiatre 
Pedro Strecht, ha recollit 512 tes-

timonis de víctimes, ha identificat 
alguns dels abusadors i ha esta-
blert recomanacions per evitar 
nous casos en el futur. «No és pos-
sible quantificar el total de crims», 
va admetre ahir Strecht, que va 
remarcar que «la majoria de les 
víctimes van ser abusades més 
d’una vegada». 

Poc després de la publicació 
de l’informe, el president de la 
CEP, el bisbe José Ornelas, va in-
sistir a demanar perdó a les víc-
times i va fer autocrítica per la 
incapacitat de l’Església a ges-
tionar els abusos durant anys. 
«Demanem perdó a totes les víc-
times, tant a les que van donar el 
seu testimoni de manera valenta 
com a les que encara conviuen 
amb el dolor. Les vostres vides 
van ser travessades per la per-
versitat», va dir Ornelas. 

La gran majoria dels abusos 
van ser comesos entre 1960 i 
1990 per part de sacerdots. Del 
total de les denúncies rebudes, la 
comissió només ha pogut enviar 
25 casos a la justícia. La resta ha-
vien prescrit. És per això que la 
comissió demanarà que s’ampliï 
l’edat màxima amb què es poden 

denunciar els casos, indepen-
dentment de si han prescrit o no. 
La proposta és estendre-la dels 
23 anys actuals als 30. «Gran part 
de les víctimes no creuen que hi 
hagi una reparació possible, però 
sí que esperen una disculpa per 
part dels abusadors», va asse-
nyalar Strecht. 

Edat mitjana: 11 anys 

La majoria dels abusadors eren 
homes (96%) i sacerdots (al vol-
tant del 70%). La mitjana d’edat 
de les víctimes amb prou feines 
superava els 11 anys. Poc més de la 
meitat de les víctimes havien ex-
plicat la seva història abans d’en-
trar en contacte amb els investi-
gadors. El 77% no havien presen-
tat mai una queixa a l’Església i 
tan sols un 4% van arribar a de-
nunciar el seu cas a la fiscalia. n

Gairebé 5.000 nens, víctimes 
d’abusos a l’Església portuguesa

Una comissió impulsada pels bisbes presenta un informe demolidor 
sobre casos esdevinguts des del 1950. Només 25 han arribat a la justícia.

PEDERÀSTIA

LUCAS FONT 
Lisboa
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Más de 4.800 menores sufrieron abusos
sexuales desde 1950 por parte de la Iglesia
portuguesa
La comisión independiente que investiga los abusos sexuales acaecidos en instituciones de la
Iglesia católica portuguesa estima que hay al menos 4.815 víctimas.

El informe de la comisión fue entregado este domingo, en Lisboa, por el equipo dirigido por el
psiquiatra infantil Pedro Strecht al presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, el obispo
de Leiria-Fátima José Ornelas.

Strecht, coordinador de la comisión, ha revelado este lunes, en rueda de prensa que han
validado 512 testimonios de víctimas de abuso sexual, de un total de 564 testimonios recibidos,
y estiman que el número de víctimas es de 4.815, "como mínimo".

"Cultura de la ocultación"

"Hubo una cultura de la ocultación" de los abusos por parte de la Iglesia Católica portuguesa,
sostuvo el exministro luso Alvaro Laborinho, uno de los expertos de la comisión. "Hubo
inequívocamente ocultación", insistió el exministro de Justicia, miembro de la comisión
independiente que ha investigado durante un año los abusos ocurridos en el seno de la Iglesia
Católica lusa desde 1950.

"No dejo de ver en varios miembros de la Iglesia actualmente un deseo de regresar a esta
cultura, pero hay también una disponibilidad de apertura", agregó Laborinho. Una voluntad, dijo,
que se refleja, por ejemplo en el trabajo de esta comisión independiente, creada por la
Conferencia Episcopal.

"En vez de hacer sangre por esta ocultación", añadió, "es importante mirar para el frente, para un
proceso más abierto". Lo importante, recalcó, es que "es inequívoco que en la Iglesia Católica
fueron cometidos abusos sexuales, en una lectura minimalista, cerca de 5.000".

La comisión ha validado 512 testimonios de víctimas

"Y una cosa son los abusos ocurridos en la Iglesia y otra cosa sería si continuaran a partir de
ahora", apuntó. "Tenemos esperanza de que no sea el caso", zanjó.

En su primera reacción ante el informe, el obispo José Ornelas, presidente de la Conferencia
Episcopal de Portugal (CEP), afirmó: "queremos que sea el inicio de un nuevo comienzo". "Es
una situación dramática que vivimos, no es fácil superarla", admitió el obispo de Leiria-Fátima,
que quiso enviar una mensaje a las víctimas: "Por ellas hicimos esto también", dijo en alusión a
la creación de esta comisión independiente.

Abusos, un tema para la jornada mundial de la juventud

También la socióloga Ana de Almeida confió en un cambio tras la investigación y reclamó por el
retraso en la apertura de los archivos de la Iglesia para los expertos -solo se abrieron en octubre,

https://www.lavanguardia.com/internacional/20230213/8754202/menores-sufrieron-abusos-sexuales-iglesia-portugal.html


diez meses después del inicio del proceso, explicó- y por el silencio de obispos y sacerdotes
sobre el tema.

Almeida, miembro de la comisión, invitó a la Iglesia a "tomar la palabra" para prevenir los
abusos y se sorprendió por el temor de algunos miembros de la jerarquía católica a que el
problema pueda salpicar a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), prevista en agosto en
Lisboa con la visita del papa Francisco.

"Hay o no mejor lugar para hablar" del tema, se preguntó la experta. "Esta es una cuestión
absolutamente central de la Iglesia" y debería "integrar este discurso en la JMJ", defendió. En
las conclusiones de su abultado informe -unas 500 páginas- los expertos piden también a la
Iglesia que asuma el coste de la atención psicológica a las víctimas.

Un 96% de los agresores son hombres

Durante un año de investigación, la comisión independiente comprobó 512 testimonios de los
que se deduce que el número de víctimas reales de abusos en la Iglesia lusa se acerca a los
5.000 "como mínimo".

La dimensión y la violencia del problema es similar a la de países vecinos, aunque en Portugal
los abusos comienzan a una edad más temprana, apenas 11 años como media, debido, según
los expertos, al peso específico que los seminarios tenían en el país en la segunda mitad del
siglo XX.

Los menores abusados son, en su mayoría, niños, forzados en iglesias, seminarios, casas
parroquiales, centros de acogida y escuelas. La mayoría de los menores fueron abusados
repetidamente, durante un año por término medio y hasta siete años en algunos casos. El perfil
del abusador es hombre (96%), sacerdote (77%) y próximo a sus víctimas.

El silencio protegió a los agresores. Casi la mitad de las víctimas habló por primera vez de los
abusos en esta comisión. El trabajo de este equipo concluyó este lunes pero los expertos
pidieron a la Iglesia lusa que cree otra comisión similar para dar continuidad a la investigación.
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Abusos sexuals a l'Església de Portugal:
documenten almenys 4.815 víctimes en 70
anys
Una comissió independent estima que membres de l'Església catòlica de Portugal van abusar
sexualment d'un mínim de 4.815 persones des del 1950 fins a l'actualitat, la immensa majoria,
menors.

Ho han fet públic aquest dilluns després que durant el 2022 la comissió va entrevistar més de 500
persones, i dels seus relats s'ha arribat a una xifra gairebé 10 vegades més alta.

Ho ha explicat a la premsa Pedro Strecht, psiquiatre infantil i president de la comissió, que ha
afegit que és una xifra "absolutament mínima", i dona per fet que la real és molt més alta:

"Els testimonis ens han permès arribar a una xarxa de víctimes molt més extensa,
calculada en la xifra mínima, absolutament mínima, de 4.815 víctimes."

El president de la comissió independent entrega l'informe al bisbe de Leiria-Fátima,
aquest diumenge a Lisboa (Conferència Episcopal Portuguesa)

L'Església portuguesa espera que sigui "un nou inici"

Aquesta comissió independent la va crear la mateixa Església catòlica portuguesa a finals del
2021, i aquest diumenge ha rebut l'informe final abans que es fes públic.

El bisbe José Ornelas, president de la Conferència Episcopal de Portugal, ha assegurat que ha
estat un procés "difícil" que espera que signifiqui "un nou inici" per a la seva Església:

"És una situació dramàtica la que estem vivint, i no serà fàcil superar-la."

https://www.ccma.cat/324/abusos-sexuals-a-lesglesia-de-portugal-documenten-almenys-4815-victimes-en-70-anys/noticia/3212275/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/igreja-abusos-comissao-independente-validou-512-testemunhos-e-aponta-a-numero-minimo-de-4815-vitimas-em-70-anos/


Ornelas ha assegurat que els bisbes van decidir de manera unànime encarregar l'informe a una
comissió independent, "profundament preocupats pel dolor dels qui van patir".

També ha admès "la contradicció que signifiquen" els abusos en relació "a la missió de
l'Església", i ha agraït "la gran contribució" que suposa l'informe, de més de 500 pàgines.

Silueta d'una església catòlica, aquest dilluns a Lisboa (Reuters)

El 77% dels abusadors eren capellans

Gairebé tots els abusadors, el 96%, van ser homes, dels quals el 77% eren capellans, i les
víctimes van ser menors de totes les classes socials i de tot el país, però sobretot de Lisboa, Porto
i Braga.

L'edat mitjana de les víctimes és d'11 anys, i la majoria dels abusos van passar en esglésies,
parròquies, centres d'acollida, escoles i, sobretot, en seminaris, molt importants encara a
l'Església portuguesa.

La majoria no van ser víctimes ocasionals: els abusos van durar una mitjana d'un any, i en alguns
casos es van allargar fins a 7 anys.

L'informe destaca que el 77% de les víctimes mai es van queixar a l'Església, i només un 4% va
denunciar-ho als jutjats, evidenciant el silenci social que hi havia i hi ha sobre aquests delictes.

La "cultura de l'ocultació" de l'Església

En aquest sentit, un dels integrants de la comissió, l'exministre de Justícia Álvaro Laborinho, ha
assegurat que va haver-hi "una cultura de l'ocultació" per part de l'Església que encara no ha
desaparegut:

"No deixo de veure en diversos membres de l'Església actual el desig de tornar a



aquesta cultura, però hi ha també una disponibilitat a l'apertura."

25 dels casos que ha revisat la comissió els han enviat a la Fiscalia, però tota la resta han
prescrit, tot i que la mitjana d'edat actual de les víctimes, homes i dones, és relativament baixa,
uns 52 anys.

De fet, una quarta part dels abusos van passar després del 1991, i per això la comissió demana
que s'ampliï a 30 anys la prescripció d'aquest tipus de delictes, per evitar que quedin impunes.

Segons Strecht, la majoria de víctimes van abandonar l'església i la religió quan es van fer grans, i
lògicament han transmès aquest desafecte als seus descendents.

Portugal s'afegeix a França, Irlanda i altres països

Portugal se suma així a la llista de països que estan intentant fer net amb els abusos i agressions
sexuals que han practicat les darreres dècades els membres de l'Església catòlica.

A França un estudi independent va calcular fa més d'un any una xifra molt més alta que la de
Portugal: 300.000 víctimes des del 1950 van patir abusos per part de milers de religiosos
catòlics.

Anteriorment s'havien fet informes similars a Irlanda, a Austràlia, als Estats Units i a Alemanya,
en tots els casos amb milers de víctimes, desenes de milers en els dos primers casos.

Investigació pendent a Espanya

A Espanya aquesta feina està pendent: un informe del diari El País de finals del 2021 va posar el
tema a l'agenda mediàtica i política i el papa va ordenar que s'investigués.

Poc després la Conferència Episcopal va minimitzar el problema i va dir que no crearia cap
comissió per investigar-ho, i mentrestant al Congrés diversos partits van impulsar que ho fes el
defensor del poble.

L'Església va canviar d'opinió, i va anunciar una "auditoria externa", però les associacions de
víctimes van denunciar que la volien encarregar a advocats pròxims a l'Opus Dei.

 

 

https://www.ccma.cat/324/franca-xifra-en-330000-les-victimes-dels-depredadors-sexuals-de-lesglesia-catolica/noticia/3122177/#origen=notirelacionada
https://www.ccma.cat/324/el-papa-a-irlanda-lesglesia-ha-fracassat-davant-dels-crims-repugnants-dabusos/noticia/2872432/
https://www.ccma.cat/324/revelen-mes-de-3-600-casos-dabusos-sexuals-a-lesglesia-catolica-alemanya-des-del-1946/noticia/2874971/#origen=notirelacionada
https://www.ccma.cat/324/una-tragedia-nacional-la-conclusio-de-linforme-sobre-la-pederastia-a-australia/noticia/2826869/
https://www.ccma.cat/324/lesglesia-espanyola-obre-una-gran-investigacio-per-251-casos-dabusos-sexuals/noticia/3136004/
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"Hubo cultura de la ocultación" de abusos
en Iglesia lusa, afirman expertos
Lisboa, 13 feb (EFE).- "Hubo una cultura de la ocultación" de los abusos por parte de la Iglesia
Católica portuguesa, sostuvo el exministro luso Alvaro Laborinho, uno de los expertos de la
comisión que reveló hoy la existencia de al menos 5.000 víctimas en el país.

"Hubo inequívocamente ocultación", insistió el exministro de Justicia, miembro de la comisión
independiente que ha investigado durante un año los abusos ocurridos en el seno de la Iglesia
Católica lusa desde 1950.

"No dejo de ver en varios miembros de la Iglesia actualmente una deseo de regresar a esta
cultura, pero hay también una disponibilidad de apertura", agregó Laborinho.

Una voluntad, dijo, que se refleja, por ejemplo en el trabajo de esta comisión independiente,
creada por la Conferencia Episcopal.

"En vez de hacer sangre por esta ocultación", añadió, "es importante mirar para el frente, para un
proceso más abierto".

Lo importante, recalcó, es que "es inequívoco que en la Iglesia Católica fueron cometidos
abusos sexuales, en una lectura minimalista, cerca de 5.000".

"Y una cosa son los abusos ocurridos en la Iglesia y otra cosa sería si continuaran a partir de
ahora", apuntó. "Tenemos esperanza de que no sea el caso", zanjó.

En su primera reacción ante el informe, el obispo José Ornelas, presidente de la Conferencia
Episcopal de Portugal (CEP), afirmó: "queremos que sea el inicio de un nuevo comienzo".

"Es una situación dramática que vivimos, no es fácil superarla", admitió el obispo de Leiria-
Fátima, que quiso enviar una mensaje a las víctimas: "Por ellas hicimos esto también", dijo en
alusión a la creación de esta comisión independiente.

ABUSOS, UN TEMA PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

También la socióloga Ana de Almeida confió en un cambio tras la investigación y reclamó por el
retraso en la apertura de los archivos de la Iglesia para los expertos -solo se abrieron en octubre,
diez meses después del inicio del proceso, explicó- y por el silencio de obispos y sacerdotes
sobre el tema.

Almeida, miembro de la comisión, invitó a la Iglesia a "tomar la palabra" para prevenir los
abusos y se sorprendió por el temor de algunos miembros de la jerarquía católica a que el
problema pueda salpicar a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), prevista en agosto en
Lisboa con la visita del papa Francisco.

"Hay o no mejor lugar para hablar" del tema, se preguntó la experta. "Esta es una cuestión
absolutamente central de la Iglesia" y debería "integrar este discurso en la JMJ", defendió.

En las conclusiones de su abultado informe -unas 500 páginas- los expertos piden también a la

https://www.lavanguardia.com/vida/20230213/8754008/hubo-cultura-ocultacion-abusos-iglesia-lusa-afirman-expertos.html


Iglesia que asuma el coste de la atención psicológica a las víctimas.

Durante un año de investigación, la comisión independiente comprobó 512 testimonios de los
que se deduce que el número de víctimas reales de abusos en la Iglesia lusa se acerca a los
5.000 "como mínimo".

La dimensión y la violencia del problema es similar a la de países vecinos, aunque en Portugal
los abusos comienzan a una edad más temprana, apenas 11 años como media, debido, según
los expertos, al peso específico que los seminarios tenían en el país en la segunda mitad del
siglo XX.

Los menores abusados son, en su mayoría, niños, forzados en iglesias, seminarios, casas
parroquiales, centros de acogida y escuelas.

El abusador es hombre (96%), sacerdote (77%) y próximo a sus víctimas.

La mayoría de los menores fueron abusados repetidamente, durante un año por término medio y
hasta siete años en algunos casos.

El silencio protegió a los agresores. Casi la mitad de las víctimas habló por primera vez de los
abusos en esta comisión.

El trabajo de este equipo concluyó hoy pero los expertos pidieron a la Iglesia lusa que cree otra
comisión similar para dar continuidad a la investigación.EFE

mar/ad
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Iglesia lusa descarta "caza de brujas" ante
la "trágica realidad" de abusos
Lisboa, 13 feb (EFE).- La investigación sobre abusos en la Iglesia lusa reveló una "trágica
realidad", afirmó este lunes el presidente de la Conferencia Episcopal de Portugal (CEP), José
Ornelas, que defendió "tolerancia cero" frente a los abusadores pero descartó una "caza de
brujas" en el seno de la Iglesia.

"Pedimos perdón a todas las víctimas", reiteró Ornelas, que admitió que la cifra de abusos -al
menos 5.000- le impresionó y consideró que son "crímenes hediondos" y una "herida que nos
duele y nos avergüenza".

"La tolerancia cero para los abusos tiene que ser una realidad dentro de la Iglesia", dijo e
insistió: "Pedimos disculpas por no haber sabido crear una fórmula de escrutinio interno".

Ornelas evitó concretar posibles acciones contra los sacerdotes abusadores en activo: "No
andemos a la caza de brujas", dijo, hasta tener la certeza de su responsabilidad y, en esos
casos, la "propia Iglesia tiene protocolos".

El informe de la comisión que ha investigado los abusos, insistió, no incluye una lista de
acusados sino de testimonios que en algunos casos no identifica a los abusadores y "si no hay
identificación no puede haber proceso".

"No puedo garantizar que de aquí a mañana no habrá un caso", agregó, pero "tenemos una
conciencia diferente hoy".

"Los abusadores no tienen lugar" dentro de la Iglesia y deben asumir sus responsabilidades
"criminales y morales", defendió Ornelas, que evitó adelantar si la Iglesia avanzará con nuevas
investigaciones en el futuro.

El obispo insistió en que el tema debe preocupar a todas las instancias de la Iglesia y apuntó
que esta "preocupación tiene que estar presente" en la Jornada Mundial de la Juventud, que se
celebrará en agosto en Lisboa con la presencia del papa Francisco.

"Es preciso contribuir a una cultura de la transparencia, no solo en la Iglesia sino en toda la
sociedad", zanjó.

El informe final de la comisión independiente creada por la CEP para investigar abusos en el
seno de la Iglesia Católica portuguesa concluyó que, al menos, cerca de 5.000 menores
sufrieron abusos, en su mayoría por sacerdotes, en seminarios, iglesias, centros de acogida o
escuelas.

Las víctimas comenzaron a ser abusadas entre los 10 y los 14 años, el 57% eran niños y la
mayoría ronda hoy los 52 años.

El 95% de los delitos ha prescrito y solo cinco casos han sido remitidos a la Fiscalía.

Los expertos propusieron crear una nueva comisión que continúe la investigación de los abusos
en la Iglesia. EFE

https://www.lavanguardia.com/vida/20230213/8754628/iglesia-lusa-descarta-caza-brujas-tragica-realidad-abusos.html
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El monestir de Pedralbes (Barcelona)
presumeix de futur i de Quim Nadal com a
palanca
El monestir de Pedralbes tenia molt per explicar aquest any per Santa Eulàlia. El convent acull
cada febrer per aquesta festivitat una visita del govern de Barcelona, com a símbol de la
protecció mútua que es prometen les dues institucions des de fa gairebé set segles. Una
tradició que no ha pogut celebrar-se durant la pandèmia i que aquest dilluns tornava en
versió completa, amb càntics a la patrona, panoràmica de les rehabilitacions fetes des del 2020 i
refectori amb mató de Pedralbes elaborat segons la recepta secreta de les monges.

Malgrat el compte enrere per a les eleccions municipals, el protagonista polític inesperat de
l’acte ha sigut el conseller d’universitats Quim Nadal. Ha sigut l’assistent amb més rang
institucional, tot i que de fet no hi acudia com a representant del Govern sinó com a palanca a
l’ombra de la gran novetat que es presentava en la visita d’aquest any. La comunitat de
clarisses i l’Ajuntament de Barcelona han rubricat finalment aquest novembre el Fons
Especial del Reial Monestir de Pedralbes, amb 75 anys de vigència, compromís d’inversió en el
patrimoni històric i la vista posada en el 700 aniversari del convent el 2026. Un nou full de ruta
que substitueix l’acord marc firmat fa mig segle.

Tant l’abadessa del monestir, sor Montserrat Casas, com el primer tinent d’alcaldia Jordi Martí,
han agraït el paper facilitador de Nadal i el de la gerent municipal Marta Clari, la seva còmplice
en els mesos de gestions per al nou acord. «Posa al dia jurídicament els pactes del 1972, és
molt bona notícia», ha celebrat Casas, que lidera una comunitat de cinc religioses. «Ens
semblava que aquell vincle havia de renovar-se amb més solidesa jurídica i li demanem Quim
Nadal –ha rememorat Martí– que ens ajudés a pensar com fer-ho. «Fins al 2022 el pacte era que
l’Ajuntament contribuïa a les rehabilitacions i les clarisses obrien al públic el monestir, ara hem
creat una entitat conjunta que pilota el fons, una espècie de consorci... publicoespiritual», deia
fent broma. El conseller, al seu costat, assentia amb el cap però no ha agafat el micròfon ni un
segon.

Sense alcaldessa ni alcaldables

La visita del 2023 no ha tingut els protagonistes polítics habituals, ja que han fallat els
principals alcaldables de la ciutat. L’alcaldessa Ada Colau, que té molt bona sintonia personal
amb aquesta petita comunitat de clarisses, tampoc hi ha anat al sentir-se «indisposta»
segons ha informat el consistori. L’única candidata assistent ha sigut Eva Parera, de Valents.

Tot i així, el consistori ha estat representat àmpliament amb regidors de tots els colors. Els
tinents d’alcaldia Jordi Martí (Bcomú) i Albert Batlle (PSC) i els regidors Jordi Rabassa (Bcomú),
Joan Ramon Riera (PSC), Neus Munté, Francina i Joan Rodríguez (Junts) i Jordi Coronas i
Rosa Suriñach (ERC). També alts càrrecs, com el director del MUHBA, Joan Roca, o la
comissionada d’Educació, Maria Truñó. Una altra absència, tot i que molt diferent, ha sigut la del
cessat director d’Arquitectura Urbana i Patrimoni, Aureli Santos, un incondicional d’aquesta cita.

16 rehabilitacions en un any

https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20230213/monestir-pedralbes-barcelona-visita-santa-eulalia-joaquim-nadal-82915873
https://www.elperiodico.com/es/lugares/santa-eulalia-15133
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220211/ayuntamiento-monasterio-pedralbes-firman-acuerdo-13226048
https://www.elperiodico.com/es/personajes/ada-colau-8750
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20221230/barcelona-cesa-director-arquitectura-urbana-patrimoni-fundacio-mies-van-der-rohe-80527643


Els responsables tècnics del monestir estaven especialment exultants al presentar juntes les
millores realitzades en tres anys. I com va avançar EL PERIÓDICO, disposa de 2 milions
d’euros per al 2023. Les campanyes arqueològiques i de restauració avancen sense pressa ni
pausa i van donant fruits. L’última campanya d’excavació, per exemple, va treure a la llum les
estades dels majordoms que servien a les monges al segle XVII sota dues casetes més
modernes. També destaca el rescat dels frescos de la sala capitular, que estaven molt
danyats. L’espectacular tapís ha rejovenit en el museu de la tècnica de Terrassa i un tancament
de vidre mirarà de prevenir la fluctuació perjudicial de temperatura i humitat.

Notícies relacionades

Anna Castellano, directora del museu del monestir, ha remarcat que l’últim any s’han pogut
rehabilitar fins a 16 obres d’art, entre olis, mobiliari i pedra. Per exemple la tomba
policromada de Constança de Cardona i Pinós, que com la de la Reina Elisenda és visible
tant des de l’església –d’accés públic– com des del claustre –només clausura. Dani Abella,
arquitecte responsable de les obres al convent, ha reivindicat l’acurada neteja de la façana de
l’església, així com l’esforç de vegades invisible a garantir una bona il·luminació o assegurar
que el morter modern a les parets sigui tan similar a l’antic que amb prou feines es vegi.

Quant a l’imponent claustre, un color més blanquinós delata la primera cel·la restaurada, que
seguiran la resta els pròxims anys. També avança l’hort medieval del convent, inaugurat abans
de la pandèmia i cultivat per entitats d’inclusió. «Produeix unes cols amb un sabor... ¡que no es
troba a cap botiga de verdures!», ha presumit Castellano. També surten del sot de la covid-19
les xifres de visitants, que ja arriben a les del 2019 i són majoritàriament públic local. A més del
patrimoni, l’oferta d’activitats diversifica perfils i per exemple creix l’espai destinat a meditació. Al
ritme actual i amb l’impuls del nou Fons, monestir i consistori confien festejar el 700 aniversari
amb el recinte en el seu millor moment. 

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20221112/monasterio-pedralbes-restauracion-septimo-centenario-2026-78454859
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220601/monasterio-pedralbes-recupera-huerto-medieval-13748915
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Un mató con las Clarisas de Pedralbes por
Santa Eulàlia muy poco electoral
Sergi Ill

Barcelona, 13 feb (EFE).- La tradicional visita de las autoridades barcelonesas a las monjas
clarisas del Real Monasterio de Santa María de Pedralbes, por las fiestas de Santa Eulàlia, para
degustar su receta de mató de huevo ha despertado poco interés en los candidatos a las
municipales, a pesar de la proximidad de las elecciones.

Una tradición que data del siglo XIV, en la época del Consell de Cent, y que ha recuperado la
plena normalidad este 2023 tras la pandemia con ausencias notables, como la alcaldesa Ada
Colau, que ha tenido que excusar su anunciada presencia, por un virus gripal.

Tampoco han asistido el resto de candidatos a las elecciones municipales, con la única
excepción de Eva Parera (Valents).

Aunque la mayoría de candidatos se han ausentado del acto, sí que ha habido concejales de
todos los partidos -salvo del PP-, como los ediles Jordi Coronas (ERC), Neus Munté (JxCat),
Júlia Barea (CS), o la concejal no adscrita Marilén Barceló, entre otros.

También han asistido al encuentro con las clarisas destacados miembros del gobierno
municipal, como los quinto y sexto teniente de alcalde del Ayuntamiento, Albert Batlle (PSC-
Units) y Jordi Martí (BComú), respectivamente, así como el concejal del distrito de Les Corts, el
socialista Joan Ramon Riera.

Una visita que ha comenzado a las 11.30 horas, cuando las monjas de clausura han cantado,
desde el coro del templo del monasterio, el Virolai, canto a la Virgen de Montserrat -La
Moreneta- escrito por Jacint Verdaguer y uno de los símbolos más destacados del catalanismo.

La madre abadesa del monasterio, Montserrat Casas, que ha comenzado su intervención
deseando una pronta recuperación a la alcaldesa, ha destacado las últimas actuaciones
llevadas a cabo en la restauración del edificio, una "joya medieval" de los barceloneses.

Casas ha agradecido al conseller de Investigación y Universidades de la Generalitat, Joaquim
Nadal, -también presente en la visita- su contribución para actualizar el acuerdo alcanzado entre
el Ayuntamiento y la congregación religiosa en 1972, para ahondar en la conservación,
restauración y difusión de los bienes inmuebles, fondo de archivos y biblioteca que conforman el
conjunto patrimonial.

Nadal coordinó, al margen de su actual responsabilidad como conseller, la creación del Fondo
Especial entre el Ayuntamiento y la comunidad de las clarisas, recogiendo el espíritu del
concordato de 1972, para actualizarlo y darle más consistencia jurídica, con una figura propia y
una vigencia de 75 años prorrogables otros 75 más.

El acuerdo prevé que el Ayuntamiento se siga haciendo cargo del mantenimiento del conjunto
patrimonial, a partir de un Fondo Especial, integrado dentro de la Fundació Barcelona Cultura,
para la conservación, restauración y exhibición del patrimonio del monasterio.

https://www.lavanguardia.com/politica/20230213/8754125/mato-clarisas-pedralbes-santa-eulalia-poco-electoral.html


A su vez, la Comunidad de Hermanas Clarisas, por la necesidad de mantener el edificio en las
debidas condiciones y con la voluntad de que continúe destinado a actividades culturales y
museísticas, aportan al fondo especial la gestión de sus bienes, y seguirán recibiendo un
alquiler.

Por su parte, Jordi Martí ha señalado que la actualización del acuerdo en 2022 se llevó a cabo
50 años después de su rúbrica, con el objetivo de reforzar los lazos entre el monasterio y la
ciudad, a la vez que ha afirmado que es un espacio para "el recogimiento y la quietud" en un
entorno "apresurado por la inmediatez".

Martí ha querido también agradecer a Joaquim Nadal su contribución para la actualización del
acuerdo, a quien pidieron que les ayudara "a pensar" de qué manera podía mejorarse el vínculo
entre el Ayuntamiento y la comunidad religiosa.

El sexto teniente de alcalde ha señalado que el nuevo acuerdo ha permitido crear un ente
conjunto, "una especie de consorcio público-espiritual" -ha bromeado-, para seguir invirtiendo y
mejorando la colaboración para mantener este icónico edificio barcelonés.

Antes de la degustación del tradicional mató, que este año se ha elaborado fuera del monasterio
siguiendo la receta tradicional de las religiosas, la comitiva ha podido conocer las últimas
actuaciones de restauración que están en marcha en el conjunto monumental. EFE
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Así ha sido la visita consistorial al Monestir
de Pedralbes por Santa Eulàlia 2023 |
FOTOS
24

Tradicional visita de la Corporació Municipal a la Comunitat de Monges Clarisses al Reial
Monestir de Santa María de Pedralbes. RICARD CUGAT

https://www.elperiodico.com/es/fotos/barcelona/visita-municipal-monestir-de-pedralbes-santa-eulalia-2023-fotos-82919371
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El 83,3% de les veïnes i 
dels veïns de Pardinyes 
enquestats no volen que 
l’edifici que vol construir 
el govern municipal de 
l’alcalde Miquel Pueyo al 
barri es destini a un alberg.

LLEIDA
REDACCIÓ

Aquest és el resultat que es des-

prèn del procés participatiu, im-

pulsat pel PSC, en què han votat 
prop de 600 persones de forma 
telemàtica per decidir sobre els 
usos de l’equipament, i que es va 
obrir a la ciutadania el dilluns 30 
de gener i es va tancar el dime-

cres 8 de febrer. 
En l’enquesta, el 26,1% del to-

tal dels participants opten per-
què a l’equipament s’hi facin acti-

vitats culturals, el 20,6% activitats 
socials, el 13,2% opten per desti-

nar-lo com a espai per a entitats 
i associacions, el 13% per fer-hi 
activitats econòmiques, el 10,9% 
per a usos recreatius, el 8,8% per 
fer diferents tipus d’activitats i el 

7,3% per a altres usos. Pel que 
fa als col·lectius a què es podria 
destinar l’equipament, el 32,5% 
dels enquestats creu que s’hau-

ria d’adreçar a persones grans, el 
26,3 a joves, el 25,6% a famílies, 
el 3,5% exclusivament per a do-

nes i el 12,2% per a altres col·lec-

tius. 
El candidat del PSC a l’alcaldia 

de Lleida, Fèlix Larrosa, ha agraït 
la important participació que hi 
ha hagut en l’enquesta i ha des-

tacat que “la votació ens permet 
conèixer què pensa la ciutadania i 
tenir en compte les seves propos-

tes. Per això, volem la seva con-

fiança per avançar en la reversió 
dels usos”. En aquest sentit, La-

rrosa ha afirmat que “la nostra 
voluntat és la d’escoltar activa-

ment les veïnes i els veïns i impli-
car-los en la presa de decisions, 
perquè quan no es busca el con-

sens els projectes corren el risc 
de convertir-se en fallits”.  

Larrosa ha lamentat que el bi-
partit d’ERC i Junts “no hagi vol-
gut dialogar amb el barri de Par-
dinyes ni hagi tingut cap voluntat 
de consensuar les decisions que 
es prenen”, i per això “ha acabat 
generant conflictes a cada barri 
al qual ha anat”. “Asseure’s a par-
lar amb la ciutadania és bàsic per 
arribar a acords, generar espais 
de confiança i prendre decisions”, 
ha manifestat Fèlix Larrosa. 

Larrosa també ha demanat 
un calendari clar per cedir els te-

rrenys del Carrer de Josep Pallach 
a la Fundació Pardinyes per a la 
construcció de la residència per 
a la gent gran del barri. Larrosa 
ha recordat que el bipartit d’ERC 
i Junts està incomplint els acords 
adoptats pel ple de la Paeria, i als 
quals es va comprometre.

L’enquesta elaborada pel PSC 
diu que el 83% dels veïns de 
Pardinyes rebutja fer l’alberg
Prop de 600 persones han votat i el 26% volen 
que l’edifici aculli cultura i el 20% activitat social 

FOTO: La Paeria / Imatge del projecte del futur alberg que es construirà a les antigues sitges de Pardinyes
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Sor Lucia Caram va dinamitzar 
ahir la Jornada Empresarial In-

vulnerables per trencar la po-

bresa heretada de pares a fills. 
La iniciativa, impulsada per la 

Fundació “la Caixa” i el Convent 
de Santa Clara, treballa per ga-

rantir la igualtat d’oportunitats 
dels infants i les famílies i l’accés 
a una vida digna.

Sor Lucia Caram, en una 

jornada sobre vulnerabilitat

FOTO: La Paeria / La religiosa va saludar els participants en la jornada

Clam contra les guerres i en favor del diàleg  
La Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida va impulsar ahir una nova concentració del Moviment 
Aturem les Guerres per demanar que els governs prioritzin el diàleg i les solucions pacífiques i 
protegeixin a les persones de la violència i la destrucció de les guerres. “No a la guerra! Ni a Ucraïna ni 
enlloc!” van clamar els participants davant de la Catedral.  /FOTO:  Tony Alcántara
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La Mare de Déu torna a l'església de Llaés
gràcies a un jove de Ripoll | Catalunya
Religió
ACN Lluís Garcia, de 20 anys i veí de Ripoll, aconseguirà ben aviat complir el seu propòsit:
retornar a Sant Bartomeu de Llaés la marededeu romànica. Datada a mitjans del segle XIII, es
trobava a l'església de l'antic recinte del castell de Llaés, una zona rural que pertany a Ripoll,
fins que el 1916 el Museu Episcopal de Vic la va comprar als propietaris per 95 pessetes.
Actualment, només es podia veure exposada en una de les sales del museu. "L'he anat fent a
estones i tot a mà", explica el jove  molt satisfet de poder "retornar-la" a la zona més de 100 anys
després que en marxés. Des del Museu Episcopal de Vic elogien la iniciativa. "És com veure la
imatge que torna a la vida perquè algú l'ha reinterpretada i se l'ha fet seva", afirma Marc Sureda,
conservador del museu.

“És important que una Mare de Déu torni al seu origen”

"Sabíem molt poc d'aquesta Mare de Déu", admet Garcia. Li han explicat que l'església es va
cremar durant la Guerra Civil i tota la imatgeria que hi havia dins. "Sort que se la van endur
perquè si no, no tindria res per fer-ne una còpia", admet. "En l'àmbit cultural i de país, és
important que una Mare de Déu torni al seu origen i més en un lloc apartat, en un entorn rural",
afegeix.

Actualment, està cursant la carrera d'Humanitats i els matins treballa en un taller de fusteria. De
fet, ja fa un temps que experimenta amb l'escultura. Fins ara havia fet una Mare de Déu de Núria
de fusta i un bust de Sant Eudald. La Mare de Déu de Llaés va venir-li a proposta dels masovers
del castell i, amb el suport de la parròquia, va rebre l'encàrrec oficial de fer-ne una rèplica l'agost
passat, durant la festa major.

Passat l'estiu, va fer una visita al Museu Episcopal de Vic equipat amb un paper, un boli i un
metro per prendre mides a l'original i també fotografiar-la. "Es van sorprendre una mica", explica
a l'ACN amb un somriure. "El primer que vaig veure és que estava molt malmesa, no tenia dits i
hi havia molt poca policromia", detalla. Per poder-la fer amb el màxim d'esplendor, es va inspirar
amb altres marededeus de la zona i n'ha refet alguns elements, com ara les mans de les dues
figures que les ha fet de fusta, mentre que la resta està fet de guix. També tenia clar que
utilitzaria colors "llampants i daurats" com es feia durant el romànic. Es creu que l'original es va
crear des del conegut taller de Ripoll, d'on provenen també altres marededeus d'aquella època.

Una iniciativa que el Museu Episcopal de Vic elogia

Aquest febrer Garcia i representants del Museu han acordat trobar-se per veure l'escultura i
posar-la al costat de l'original. "No desmereix res de les marededeus que tenim aquí
exposades", afirma Marc Sureda, conservador del Museu Episcopal de Vic després d'examinar-
la amb deteniment. Així mateix, valora que sigui una persona jove que hagi pres la incitativa
partint d'una peça exposada. Per al conservador, aquest és un exemple de com d'important és
que les persones "es facin seu" aquest patrimoni. "Que algú vulgui fer-ne una còpia per l'objectiu
que havia estat creada en un inici, per nosaltres és una notícia emocionant", destaca. I no

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mare-deu-torna-esglesia-llaes-gracies-jove-ripoll


descarta que, a partir d'ara, també rebin visitants que, coneixent la còpia, vulguin venir a veure
l'original.

Sureda també fa la següent reflexió: "En certa manera, totes dues han esdevingut autèntiques".
La primera perquè té el valor de ser l'original, la que es conserva al museu i que parla d'un
temps concret. I la segona, per ser "la imatge revolguda per la comunitat de Llaés" i la que a
partir d'ara presidirà el culte. L'expert també assenyala que actualment els museus aborden les
rèpliques d'una forma diferent amb l'ús de tecnologia 3D que els permet tenir una còpia exacta
en digital per poder-les investigar i fer proves per a futures restauracions.

A principis de febrer la Mare de Déu feta per Garcia es va beneir al monestir de Ripoll i des de
llavors està exposada a la planta principal del temple. El 4 de març emprendrà el viatge a
l'església de Llaés durant una processó fins a l'església des d'un punt proper.
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Un jove de Ripoll reprodueix a mà una marededeu romànica de
l'església de Llaés, que fa 100 anys es va quedar sense - El 9 Nou
Lourdes Casademont

L’església de Sant Bartomeu de Llaés a Ripoll tornarà a tenir marededeu gràcies a un jove de la ciutat, Lluís Garcia. Des que va rebre l’encàrrec, s’ha
centrat en fer-ne una reproducció de l’original a mà. Es tracta d’una talla de la Mare de Déu amb el nen de mitjans segle XIII. L’any 1916 el Museu Episcopal
de Vic la va comprar per 95 pessetes i actualment es pot veure exposada en una de les sales. “L’he anat fent a estones i tot a mà”, explica el jove de 20
anys, molt satisfet de poder “retornar-la” a la zona més de 100 anys després que en marxés. Des del Museu Episcopal de Vic elogien la iniciativa. “És com
veure la imatge que torna a la vida perquè algú l’ha reinterpretada i se l’ha fet seva”, afirma Marc Sureda, conservador del museu.

Lluís Garcia, de 20 anys i veí de Ripoll, aconseguirà ben aviat complir el seu propòsit: retornar a Sant Bartomeu de Llaés la marededeu romànica. Datada a
mitjans del segle XIII, es trobava a l’església de l’antic recinte del castell de Llaés, una zona rural que pertany a Ripoll, fins que el 1916 el Museu Episcopal
de Vic la va comprar als propietaris per 95 pessetes. “Sabíem molt poc d’aquesta marededeu”, admet Garcia. Li han explicat que l’església es va cremar
durant la Guerra Civil i tota la imatgeria que hi havia dins. “Sort que se la van endur perquè si no, no tindria res per fer-ne una còpia”, admet. “A nivell cultural
i de país, és important que una marededeu torni al seu origen i més en un lloc apartat, en un entorn rural”, afegeix.

Masrc Sureda i Lluís Garcia, amb la peça origina i la còpia

Actualment està cursant la carrera d’Humanitats i els matins treballa en un taller de fusteria. De fet, ja fa un temps que experimenta amb l’escultura. Fins ara
havia fet una Mare de Déu de Núria de fusta i un bust de Sant Eudald queDéu de Llaés va venir-li a proposta dels masovers del castell i, amb el suport de la
parròquia, va rebre l’encàrrec oficial de fer-ne una rèplica l’agost passat, durant la festa major.

Passat l’estiu, va fer una visita al Museu Episcopal de Vic equipat amb un paper, un boli i un metro per prendre mides a l’original i també fotografiar-la. “Es
van sorprendre una mica”, explica a l’ACN amb un somriure. “El primer que vaig veure és que estava molt malmesa, no tenia dits i hi havia molt poca
policromia”, detalla. Per poder-la fer amb el màxim d’esplendor, es va inspirar amb altres marededeus de la zona i n’ha refet algunes elements, com ara les
mans de les dues figures que les ha fet de fusta, mentre que la resta està fet de guix. També tenia clar que utilitzaria colors “llampants i daurats” com es feia
durant el romànic. Es creu que l’original es va crear des del conegut taller de Ripoll, d’on provenen també altres marededeus d’aquella època.

El Museu Episcopal de Vic elogia la iniciativa

Aquest febrer Garcia i representants del Museu han acordat trobar-se per veure l’escultura i posar-la al costat de l’original. “No desmereix res de les
marededeus que tenim aquí exposades”, afirma Marc Sureda, conservador del Museu Episcopal de Vic després d’examinar-la amb deteniment. Així mateix,
posa en valor que sigui una persona jove que hagi pres la incitativa partint d’una peça exposada. Per al conservador, aquest és un exemple de com
d’important és que les persones “es facin seu” aquest patrimoni. “Que algú vulgui fer-ne una còpia per l’objectiu que havia estat creada en un inici, per
nosaltres és una notícia emocionant”, destaca. I no descarta que, a partir d’ara, també rebin visitants que, coneixent la còpia, vulguin venir a veure l’original.

https://el9nou.cat/osona-ripolles/opinio/un-jove-de-ripoll-reprodueix-a-ma-una-marededeu-romanica-de-lesglesia-de-llaes-que-fa-100-anys-es-va-quedar-sense/


Sureda també fa la següent reflexió: “En certa manera, totes dues han esdevingut autèntiques”. La primera perquè té el valor de ser l’original, la que es
conserva al museu i que parla d’un temps concret. I la segona, per ser “la imatge revolguda per la comunitat de Llaés” i la que a partir d’ara presidirà el culte.
L’expert també assenyala que actualment els museus aborden les rèpliques d’una forma diferent amb l’ús de tecnologia 3D que els permet tenir una còpia
exacte en digital per poder-les investigar i fer proves per a futures restauracions.

A principis de febrer la marededeu feta per Garcia es va beneir al Monestir de Ripoll i des de llavors està exposada a la planta principal del temple. El 4 de
març emprendrà el viatge a l’església de Llaés durant una processó fins a l’església des d’un punt proper.



Mitjà: diaridegirona.cat

Publicat: 13/02/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 564.403
Lectores

Valor: 888€

URL: https://www.diaridegirona.cat/comarques/2023/02/13/lesg...

L'església de Sant Bartomeu de Llaés
tornarà a tenir marededeu gràcies a un jove
ripollenc - Diari de Girona
Actualment, està cursant la carrera d'Humanitats i els matins treballa en un taller de fusteria. De
fet, ja fa un temps que experimenta amb l'escultura. Fins ara havia fet una Mare de Déu de Núria
de fusta i un bust de Sant Eudald. La de Llaés va venir-li a proposta dels masovers del castell i,
amb el suport de la parròquia, va rebre l'encàrrec oficial de fer-ne una rèplica l'agost passat,
durant la festa major.

L'església de Llaés tornarà a tenir marededeu gràcies a un jove ripollenc ACN

Passat l'estiu, va fer una visita al Museu Episcopal de Vic equipat amb un paper, un boli i un
metro per prendre mides a l'original i també fotografiar-la. "Es van sorprendre una mica", explica
a l'ACN amb un somriure. "El primer que vaig veure és que estava molt malmesa, no tenia dits i
hi havia molt poca policromia", detalla. Per poder-la fer amb el màxim d'esplendor, es va inspirar
amb altres marededeus de la zona i n'ha refet alguns elements, com ara les mans de les dues
figures que les ha fet de fusta, mentre que la resta està fet de guix. També tenia clar que
utilitzaria colors "llampants i daurats" com es feia durant el romànic. Es creu que l'original es
va crear des del conegut taller de Ripoll, d'on provenen també altres marededeus d'aquella
època.

El Museu Episcopal de Vic elogia la iniciativa

Aquest febrer Garcia i representants del Museu han acordat trobar-se per veure l'escultura i
posar-la al costat de l'original. "No desmereix res de les marededeus que tenim aquí
exposades", afirma Marc Sureda, conservador del Museu Episcopal de Vic després d'examinar-
la amb deteniment. Així mateix, posa en valor que sigui una persona jove que hagi pres la
incitativa partint d'una peça exposada. Per al conservador, aquest és un exemple de com
d'important és que les persones "es facin seu" aquest patrimoni. "Que algú vulgui fer-ne una
còpia per l'objectiu que havia estat creada en un inici, per nosaltres és una notícia emocionant",
destaca. I no descarta que, a partir d'ara, també rebin visitants que, coneixent la còpia, vulguin
venir a veure l'original.

Sureda també fa la següent reflexió: "En certa manera, totes dues han esdevingut autèntiques".
La primera perquè té el valor de ser l'original, la que es conserva al museu i que parla d'un
temps concret. I la segona, per ser "la imatge revolguda per la comunitat de Llaés" i la que a
partir d'ara presidirà el culte. L'expert també assenyala que actualment els museus aborden les
rèpliques d'una forma diferent amb l'ús de tecnologia 3D que els permet tenir una còpia exacta
en digital per poder-les investigar i fer proves per a futures restauracions.

A principis de febrer la marededeu feta per Garcia es va beneir al Monestir de Ripoll i des de
llavors està exposada a la planta principal del temple. El 4 de març emprendrà el viatge a
l'església de Llaés durant una processó fins a l'església des d'un punt proper.

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2023/02/13/lesglesia-sant-bartomeu-llaes-tornara-82903179.html
https://www.diaridegirona.cat/tags/museus/
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Un jove de Ripoll reprodueix una
marededeu de l’església de Llaés | ACN |
RIPOLL | Societat | El Punt Avui
L’església de Sant Bartomeu de Llaés a Ripoll tornarà a tenir marededeu gràcies a un jove de la
ciutat, Lluís Garcia. Des que va rebre l’encàrrec, s’ha centrat en fer-ne una reproducció de
l’original a mà. Es tracta d’una talla de la Mare de Déu amb el nen de mitjans segle XIII. L’any
1916 el Museu Episcopal de Vic la va comprar per 95 pessetes i actualment es pot veure
exposada en una de les sales. “L’he anat fent a estones i tot a mà”, explica el jove de 20 anys,
molt satisfet de poder “retornar-la” a la zona més de 100 anys després que en marxés. Des del
Museu Episcopal de Vic elogien la iniciativa. “És com veure la imatge que torna a la vida perquè
algú l’ha reinterpretada i se l’ha fet seva”, afirma Marc Sureda, conservador del museu.

Lluís Garcia, de 20 anys i veí de Ripoll, aconseguirà ben aviat complir el seu propòsit: retornar a
Sant Bartomeu de Llaés la marededeu romànica. Datada a mitjans del segle XIII, es trobava a
l’església de l’antic recinte del castell de Llaés, una zona rural que pertany a Ripoll, fins que el
1916 el Museu Episcopal de Vic la va comprar als propietaris per 95 pessetes. “Sabíem molt poc
d’aquesta marededeu”, admet Garcia. Li han explicat que l’església es va cremar durant la
Guerra Civil i tota la imatgeria que hi havia dins. “Sort que se la van endur perquè si no, no
tindria res per fer-ne una còpia”, admet. “A nivell cultural i de país, és important que una
marededeu torni al seu origen i més en un lloc apartat, en un entorn rural”, afegeix.

Actualment està cursant la carrera d’Humanitats i els matins treballa en un taller de fusteria. De
fet, ja fa un temps que experimenta amb l’escultura. Fins ara havia fet una Mare de Déu de Núria
de fusta i un bust de Sant Eudald queDéu de Llaés va venir-li a proposta dels masovers del
castell i, amb el suport de la parròquia, va rebre l’encàrrec oficial de fer-ne una rèplica l’agost
passat, durant la festa major.

Passat l’estiu, va fer una visita al Museu Episcopal de Vic equipat amb un paper, un boli i un
metro per prendre mides a l’original i també fotografiar-la. “Es van sorprendre una mica”, explica
a l’ACN amb un somriure. “El primer que vaig veure és que estava molt malmesa, no tenia dits i
hi havia molt poca policromia”, detalla. Per poder-la fer amb el màxim d’esplendor, es va inspirar
amb altres marededeus de la zona i n’ha refet algunes elements, com ara les mans de les dues
figures que les ha fet de fusta, mentre que la resta està fet de guix. També tenia clar que
utilitzaria colors “llampants i daurats” com es feia durant el romànic. Es creu que l’original es va
crear des del conegut taller de Ripoll, d’on provenen també altres marededeus d’aquella època.

El Museu Episcopal de Vic elogia la iniciativa

Aquest febrer Garcia i representants del Museu han acordat trobar-se per veure l’escultura i
posar-la al costat de l’original. “No desmereix res de les marededeus que tenim aquí
exposades”, afirma Marc Sureda, conservador del Museu Episcopal de Vic després d’examinar-
la amb deteniment. Així mateix, posa en valor que sigui una persona jove que hagi pres la
incitativa partint d’una peça exposada. Per al conservador, aquest és un exemple de com
d’important és que les persones “es facin seu” aquest patrimoni. “Que algú vulgui fer-ne una
còpia per l’objectiu que havia estat creada en un inici, per nosaltres és una notícia emocionant”,

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2254208-un-jove-de-ripoll-reprodueix-una-marededeu-de-l-esglesia-de-llaes.html


destaca. I no descarta que, a partir d’ara, també rebin visitants que, coneixent la còpia, vulguin
venir a veure l’original.

Sureda també fa la següent reflexió: “En certa manera, totes dues han esdevingut autèntiques”.
La primera perquè té el valor de ser l’original, la que es conserva al museu i que parla d’un
temps concret. I la segona, per ser “la imatge revolguda per la comunitat de Llaés” i la que a
partir d’ara presidirà el culte. L’expert també assenyala que actualment els museus aborden les
rèpliques d’una forma diferent amb l’ús de tecnologia 3D que els permet tenir una còpia exacte
en digital per poder-les investigar i fer proves per a futures restauracions.

A principis de febrer la marededeu feta per Garcia es va beneir al Monestir de Ripoll i des de
llavors està exposada a la planta principal del temple. El 4 de març emprendrà el viatge a
l’església de Llaés durant una processó fins a l’església des d’un punt proper.
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El obispo Munilla acusa al PP de "traición
absoluta" por la Ley del Aborto
Alicante, 13 feb (EFE).- El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha acusado al
Partido Popular (PP) de "traición" a la causa de la vida de forma "total y absoluta" por aceptar la
Ley del Aborto, tras la última decisión del Tribunal Constitucional.

"La traición del Partido Popular a la causa de la vida es total y absoluta", ha dicho recienmente
el obispo en su programa de Radio María 'Sexto Continente', donde ha añadido que "no se
puede ir más lejos".

Munilla se ha preguntado en voz alta "cómo alguien con una recta conciencia y sabiendo que el
don de la vida es inviolable, puede apoyar" algo "así".

La réplica al obispo de Orihuela-Alicante la ha dado el presidente del PPCV y candidato a la
Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien este lunes ha manifestado que "es una cosa
bastante inteligente, madura y responsable que los políticos no nos metamos con la Iglesia", tras
lo cual ha apostillado que cree "que en el sentido contrario también sería muy conveniente".
EFE

ams

https://www.lavanguardia.com/vida/20230213/8753815/obispo-munilla-acusa-pp-traicion-absoluta-ley-aborto.html
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Obras Misionales Pontificias abre un fondo
de emergencia para ayudar a Siria y Turquía
MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

Obras Misionales Pontificias (OMP) España ha respondido a la petición de la Santa Sede y ha
abierto un fondo de emergencia para ayudar a las iglesias locales de Siria y Turquía tras el
terremoto de la semana pasada.

"Aunque el fin principal de OMP es el sostenimiento ordinario de los territorios de misión, en
esta ocasión sale al paso para canalizar las ayudas de los donantes que quieran utilizar los
cauces habituales de esta institución pontificia para hacer llegar sus ayudas de forma
centralizada y a través de las nunciaturas allá donde más se necesite", destacó este lunes la
organización pontificia en un comunicado.

“La situación hoy en Alepo es catastrófica, estamos rodeados de caos y desolación”, explicó
desde Siria monseñor Mounir Saccal, director de OMP allí, y también vicario general de la
Iglesia siro católica en Alepo.

El terremoto sufrido se suma a once años de guerra, y a una situación desesperante de escasez
de productos vitales para la vida diaria y bloqueo. “Hemos abierto para albergar a la población,
iglesias y jardines de conventos”, afirmó. “En este estado de crisis generalizada y gracias a la
movilización de jóvenes ciudadanos y scouts, acudimos en ayuda de las personas en apuros,
les proporcionamos mantas y comida, en la medida de las posibilidades de nuestras arcas, ya
vacías por los años de guerra”.

“Hoy enterramos a nuestros muertos, y evaluamos la escala de este desastre, dándonos cuenta
de que somos incapaces nosotros solos de sufragar las necesidades económicas para reparar
los daños”, relató monseñor Saccal.

Por ello, lanzó un grito desesperado de auxilio, en una carta a OMP internacional: “Ayudadnos a
que nuestros fieles que se han quedado, sigan manteniéndose aquí, para proteger la cuna del
cristianismo; apoyándonos económica y psicológicamente”. Y además de ayuda económica,
solicitó oración: “Recen para que nosotros, servidores de la Iglesia, tengamos la fuerza de dar
consuelo a nuestro pueblo, para que pueda encontrar la fe y la esperanza de días mejores”.

FONDO DE EMERGENCIA

Ante esta situación, OMP internacional hizo un llamamiento a diferentes países a crear un fondo
de emergencia, iniciativa muy celebrada también por el director nacional de OMP Turquía. “El
fondo creado por las OMP es una cosa de justicia, porque la situación es bastante
desesperante”, explicó el fraile franciscano Fray Adrián Loza, que lleva cinco años al frente de la
institución en el país. “El fondo se usará respetando los criterios que establezcan la Conferencia
Episcopal, teniendo presente que casi todo será destinado al vicariato apostólico de Anatolia
que es el que ha sufrido más las consecuencias”, dijo.

Precisamente la sede de este vicariato está en la ciudad de Iskenderun. Allí la catedral se
derrumbó la primera noche tras el terremoto y sólo quedó en pie una pequeña parte, donde

https://www.lavanguardia.com/vida/20230213/8753225/obras-misionales-pontificias-abre-fondo-emergencia-ayudar-siria-turquia.html


están viviendo ahora las hermanas y el sacerdote: “No sólo están tratando de dar una mano a
los vecinos en la medida de lo posible, sino que tienen a su cargo un grupo de su gente que ha
querido buscar refugio en esta Iglesia católica”.

OMP ESPAÑA

“Estamos viviendo con gran dolor la tragedia en Siria y en Turquía por culpa de este terremoto
terrible, Obras Misionales Pontificias no se puede olvidar de esa gente”, afirmó José María
Calderón, director de OMP España en un vídeo mensaje. “Os lo digo de corazón: no es nuestro
fin primero el ayudar en estas catástrofes, pero salimos al paso porque no podemos cruzarnos
de brazos”.

OMP ha dado este paso, por petición expresa de Roma, donde se encuentran los Secretariados
Internacionales. Y las ayudas recogidas en todo el mundo se canalizarán a través de Roma:
será el presidente de Obras Misionales Pontificias, monseñor Emilio Nappa, quien coordinará la
distribución de las ayudas, en relación directa con las direcciones de OMP Turquía y Siria.

Se utilizarán los cauces habituales para garantizar que las ayudas lleguen donde más lo
necesitan las Iglesias locales. “Lo que tiene de ‘plus’ las OMP es que lo hacemos a través de las
nunciaturas, para que ellas, junto con el director de Obras Misionales Pontificias de Siria o de
Turquía, distribuyan ese dinero como crean que es más conveniente”.

La ciudadanía puede colaborar con esta iniciativa en 'www.omp.es', la web de Obras Misionales
Pontificias España.
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Obispos de Costa Rica rechazan condena
contra monseñor Álvarez en Nicaragua
San José, 13 feb (EFE).- Los obispos de Costa Rica rechazaron la condena de 26 años de
cárcel impuesta en Nicaragua contra el obispo Rolando Álvarez por delitos considerados como
traición a la patria, y además elevaron oraciones para que en ese país cesen las persecuciones.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un pronunciamiento en el que expresó su
solidaridad con Álvarez, los obispos, la Iglesia y el pueblo de Nicaragua, confirmó este lunes
una fuente de la Iglesia Católica.

El pronunciamiento, publicado en la página web de la Conferencia Episcopal costarricense,
indica que "unidos al papa Francisco y a la Iglesia Universal manifestamos nuestro profundo
dolor ante cualquier acto de injusticia" y "rechazamos la condena de 26 años de cárcel para con
nuestro hermano Monseñor Rolando Álvarez".

"Elevamos nuestra plegaria confiados en el Señor de la paz, para que prevalezca el diálogo y el
respeto en beneficio de todos los habitantes de este hermano país, para que cesen las
persecuciones e impere la justicia", agrega el pronunciamiento.

Los obispos costarricenses también manifestaron que "llegue con fuerza nuestra cercanía y
oremos sin cesar, al tiempo que pedimos la maternal protección de la Inmaculada Concepción
sobre Nicaragua".

Rolando Álvarez, obispo de la localidad nicaragüense de Matagalpa y crítico con el Gobierno de
Daniel Ortega, fue condenado el pasado viernes a 26 años y 4 de meses de prisión luego de ser
declarado culpable por delitos considerados "traición a la patria".

La condena contra el obispo fue dictada un día después de que rechazó subirse al avión que lo
llevaría, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, hacia Estados Unidos, lo que
provocó la furia del presidente Ortega, quien lo calificó de "soberbio", "desquiciado" y
"energúmeno".

Las autoridades de Nicaragua despojaron el pasado viernes de la nacionalidad nicaragüense a
los 222 opositores excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el jueves, según una
sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las
controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue
reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario
Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. EFE

dmm/mah
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Inspiració 2022 obre un nou cicle parlant de la guerra d'Ucraïna amb
sor Lucía i dos refugiats ucraïnesos - Regió7

Sor Lucía Caram Arxiu/Marc Martí

Un any després de la finalització de Travessa cap al 2022, que va culminar en els Diàlegs per a la transformació, celebrats del 25 al 27 de març,
l'associació Inspiració 2022, nascuda per fer aportacions a la celebració de Manresa 2022, emprèn un nou projecte. Es tracta d'un cicle de diferents
xerrades i taules rodones on s'emplaça la ciutadania de Manresa a compartir la paraula, el diàleg i el silenci, eixos de la programació que va organitzar el
2021 i part del 2022, any en què es van commemorar els cinc segles de l'arribada de sant Ignasi de Loiola a Manresa.

Per fer-ho, s'han organitzat cinc sessions mensuals, entre aquets mes i el de juny, on s'abordaran temàtiques d'actualitat com ara la fatídica guerra
d'Ucraïna i l'aposta de la ciutat pel Comerç Just; el tractament de temes vinculats a l'espiritualitat, el diàleg entre religió i ciència, però també el testimoni
colpidor de persones que han viscut una experiència límit que els porta a parlar de l'existència d'un «més enllà» que, potencialment, ja «estigui aquí».

Les xerrades es realitzaran a les 7 de la tarda en diferents llocs de la ciutat que s'aniran anunciant prèviament. Per convocar i invocar una mica millor els
esmentats elements de la paraula, el diàleg i el silenci, qui vulgui, una hora abans de l'inici d'algunes de les xerrades, podrà realitzar una caminada
contemplativa i celebrar una estona de silenci.

El programa

Dijous, 16 de febrer. Una mirada a Ucraïna. A càrrec de Sor Lucía Caram i dos refugiats ucraïnesos. Lloc: convent de Santa Clara, C. Nou de Santa
Clara, 62. Hora: 7 de la tarda.
Dijous, 16 de març. Més enllà d’una societat postsecular i postreligiosa. A càrrec de Francesc Torradeflot, doctor en Teologia i llicenciat en
Història de les Religions (Lovaina) i en Filosofia (UAB), és el director de l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós. Lloc: pendent de confirmar.
Dijous, 20 d'abril. Creació i cosmologia: entre les lleis de la física i el Déu creador. A càrrec de David Jou,  poeta, físic i assagista català. Lloc:
pendent de confirmar.
Dijous, 18 de maig. Pèrdua i retrobada. Testimoni del procés de dol dels pares de l’Ernest. Lloc: pendent de confirmar.
Dijous, 8 de juny. El comerç just, un compromís ineludible. A càrrec de Rosa de Paz i equip. Lloc: pendent de confirmar.

https://www.regio7.cat/manresa/2023/02/13/inspiracio-2022-obre-nou-cicle-82931613.html
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El papa elogia a Georgia por haberse
levantado tras invasiones extranjeras
Ciudad del Vaticano, 13 feb (EFE).- El papa Francisco elogió este lunes la capacidad de
Georgia de levantarse de nuevo incluso después de invasiones extranjeras y se refirió a las
tierras georgianas que siguen bajo la influencia de Rusia.

"La historia de Georgia nos habla de tantos pasajes de la oscuridad a la luz porque vuestro país
siempre ha sabido levantarse y brillar, incluso cuando varias veces a lo largo de los siglos ha
sufrido invasiones y dominaciones extranjeras", indicó Francisco al recibir en el Vaticano a una
delegación de la Universidad Sulkhan-Saba Orbeliani de Tiflis.

Asimismo se refirió a "ese pedazo de tierra que os ha sido arrebatado" en alusión, aunque sin
citarlo, a las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, cuya independencia ha sido
reconocida por Rusia.

"Vuestro pueblo, jovial y valiente, acogedor y enamorado de la vida, ha sabido cultivar, incluso
en los períodos más oscuros, una actitud positiva gracias a su fe y a su cultura", añadió el papa.

A esta delegación, Francisco le pidió "continuar este humilde y fraternal servicio; sé que, a las
diversas facultades que ya existen, añadís la de medicina, que tanto bien hará".

Tras la desintegración de la URSS y la declaración de Georgia como república independiente,
Abjasia y Osetia del Sur rechazaron integrarse en ella y proclamaron su autonomía, que no fue
aceptada por Georgia. La creciente tensión desembocó en varios conflictos armados que
contaron con el apoyo de Rusia. EFE

ccg/mr/ah

https://www.lavanguardia.com/vida/20230213/8753169/papa-elogia-georgia-haberse-levantado-invasiones-extranjeras.html
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El papa alaba el hermanamiento de
santuarios de Guadalupe de España y
México
Ciudad del Vaticano, 13 feb EFE).- El papa Francisco ha alabado en una carta el
hermanamiento de los dos santuarios dedicados a la Virgen de Guadalupe en España y México:
el Real monasterio situado en Las Villuercas (Cáceres) y el de Ciudad de México, en el monte
Tepeyac.

La misiva fue enviada al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, del que depende el real
monasterio de Guadalupe y con el deseo de que fuese extensiva al cardenal arzobispo de
México, Carlos Aguiar Retes, que estará en España para la firma del hermanamiento.

"María, nuestra Madre, es siempre para su pueblo vínculo de comunión. Tanto la Escritura como
la tradición apostólica nos la muestran convocando a los apóstoles y a la comunidad en torno a
Ella, en un clima de oración (...) Esa experiencia fundante de la primera comunidad cristiana
trasciende las épocas y los lugares, y la Madre de Jesús, de forma sencilla, nos sigue
llamando", se lee en la carta.

Según el papa, "esto se ha expresado en muchos lugares del mundo con la invitación a
construir un templo que fuese una casa con las puertas siempre abiertas para todos, una casa
de oración y de comunión".

En su misiva, el papa hace referencia a los orígenes de Guadalupe, que en árabe podría sonar
cómo "río oculto". "Todo cambiaría si, como la Virgen, pudiésemos ver en el otro ese secreto
oculto, cuántos fracasos y conflictos evitaríamos", añadió el papa.

Sin embargo, mezclándose con el latín, la palabra hablaría de un "río de lobos" y, en ese
sentido, el papa añadió que "es un remanso de paz para aquellos que están atribulados por sus
propios pecados, por la violencia, por tantas guerras internas y externas que hacen del hombre
un lobo para el hombre".

Finalmente, combinándose con la raíz mexicana, nuestra "Señora de Guadalupe se proclama
como la que vence a la serpiente".

"Los animo a hacer brotar en los corazones de los hombres y mujeres de nuestro tiempo ese río
de agua viva que salta hasta el cielo, para dar a Dios un culto en Espíritu y Verdad", concluyó.

El objetivo de este hermanamiento, según Cerro Chaves, "es un deseo compartido por muchos
que el Santuario de la Reina de la Hispanidad tenga una mayor relevancia internacional para
que continúen viniendo peregrinos de todo el mundo a postrarse a los pies de la Virgen de
Guadalupe y reciban las gracias que Ella distribuye desde ese santo lugar, que es Casa de
María y Hogar de Sanación".

El Primado de la Iglesia en España señaló en una misiva que, una de las iniciativas que han
surgido de este Año de gracia, es el "Hermanamiento del Santuario de la Virgen de Guadalupe
con otros Santuarios Marianos relevantes de España y del mundo" y en este sentido, el primer

https://www.lavanguardia.com/vida/20230213/8753617/papa-alaba-hermanamiento-santuarios-guadalupe-espana-mexico.html


hermanamiento que realizarán será con este santuario de Guadalupe de México. EFE

ccg/mr/jac
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Cuando a mediados de los años
ochenta elmítico productormusi-
cal Ricardo Pachón reunió en
Utrera —geografía flamenca por
excelencia a 34 kilómetros de Se-
villa— aCamarón de la Isla, Lole y
Manuel, Bambino y las guitarras
de Moraíto Chico y Raimundo
Amador, en un concierto históri-
co que aún hoy puede rastrearse
en YouTube, nadie sabía que se
estaba celebrando en un escena-
rio levantado sobre la sinagoga
medieval más importan-
te de la península Ibéri-
ca. La mítica sala de fies-
tas Los Montoya, situada
en el vértice del dédalo
de calles del Niño Perdi-
do, en Utrera, ocupaba a
finales del siglo XX un in-
mueble que no ha dejado
de tener uso desde que se
levantara en el siglo XIII
como sinagoga, para pa-
sarposteriormente aHos-
pital de la Misericordia,
Casa Cuna, escuela y, lle-
gada la edad contemporá-
nea, bar de copas y la dis-
coteca más aclamada de
la campiña sevillana.

“Todos los utreranos
han estado alguna vez
aquí de fiesta”, bromea
con EL PAÍS el arqueólo-
go sevillano Miguel Án-
gel deDios, director facul-

tativo del equipo de trabajo que
ha descubierto los restos bajo el
suelo de este local de copas —en
una cota de poco menos de un
metro, correspondiente a 1492,
año de expulsión de la comuni-
dad judía—.

“Aún nos encontramos en una
fase temprana y no hemos alcan-
zado toda su dimensión, pero su
importancia no radica tanto en
sus dimensiones, sino que hemos
atisbado todo un complejo sina-
gogal que trasciende la sala de

oración y que comprendería la
casa del rabino, anexa al templo,
la escuela rabínica y una hospe-
dería, muy común en estos con-
juntos, en la que se alojaban los
fieles a los que les sorprendía el
Sabbat en el lugar de oración”,
explica el experto. Un descubri-
miento “extraordinario”, según
el equipo de trabajo, teniendo en
cuenta que hasta la fecha en Es-
paña se conocían solo las dos si-
nagogas de Toledo, la de Segovia
y la de Córdoba.

El punto de partida del hallaz-
go han sido las descripciones que
el poeta e historiador del Siglo de
Oro Rodrigo Caro hace de su pue-
blo natal en Memorial de la villa

de Utrera, texto fechado en 1604,
donde ofrece las coordenadas
exactas de la antigua sinagoga:
“La plaza del Altozano no era tan
frecuentada, porque el arroyo,
aunque torcía por donde ahora es-
tá el Hospital de la Misericordia,
alguna vez sobraba y corría por
aquella plaza; porque no se había

acabado el corriente y
madre que ahora tiene
en la peña viva. No había
allí sino gente forastera y
judíos, por lo cual le lla-
maban Val de Judíos, los
cuales tenían su sinagoga
donde ahora es el Hospi-
tal de la Misericordia”.

Siguiendo esta pista,
los primeros sondeos ar-
queológicos fueron tan
exactosque ya en esta pri-
mera fase de evaluación
“se puede confirmar con
certeza científica la noti-
cia que nos transmite Ro-
drigo Caro acerca de la
localización de la sinago-
ga de Utrera, y su estado
de conservación, aunque
siendo parcial, no deja de
ser excepcional, pues con
las evidencias arqueológi-
cas documentadas, inclui-

do su alzado completo, pueden
restituirse su superficie y volume-
tría”, asegura el arqueólogo, que
trabaja en este edificio desde que
el Ayuntamiento lo adquiriera en
2018 a una propiedad particular
para poner enmarcha un proyec-
to de recuperación histórica y
puesta en valor de la cultura sefar-
dí en este punto geográfico, que
llegó a contar “con una de lasmás
importantes comunidades judías
de Sevilla” y que probablemente
constituyera lade los primerospo-
bladores de la Utrera actual.

Cámara decorada

“En la segunda mitad del siglo
XIII, este pueblo solo era aún una
torre de vigilancia. Según los do-
cumentos estudiados, el reyAlfon-
so X había premiado a unos 25
judíos con la concesión de unas
tierras en la cercana Facialcázar
—hoydespoblada—, unas exencio-
nes fiscales y otros beneficios, pa-
ra atraerlos a la zona. Estamisma
comunidad es la que se traslada
en el siglo XIV a la Utrera actual”,
agrega el experto.

De momento, los hallazgos
son más que evidentes: en total,
se han hecho cuatro prospeccio-
nes arqueológicas. En una de
ellas, en la cabecera de la nave
central de la que posteriormente
fuera iglesia de la Misericordia,
se ha localizado la sala de oración
de la sinagoga, del siglo XIV, con
sus elementos más característi-
cos: el Hejal —la cámara decora-
da donde se guardan los rollos
con los pergaminos de la Torá— y
su acceso, así como el banco peri-
metral donde se disponen los fie-
les al rezo, y la Bimah, el pupitre
en el que los pergaminos son de-
senrollados.

Los trabajos continuarán aho-
ra hacia el oeste de esta construc-
ción, un entorno inmediato don-
de debe encontrarse la zona re-
servada paramujeres y el Mikvé,
el espacio dedicado a los baños
de purificación por inmersión
que prescribe el judaísmo. Asi-
mismo, el proyecto incluye el es-
tudio urbanístico de toda laman-
zana del Niño Perdido, donde el
equipo científico pretende locali-
zar la aljama completa (barrio
judío), de la que no hay perime-
tría, pero que se presume que
pueda ser una de las más impor-
tantes del Sur de España: “La ju-
dería de Utrera fue de las más
significadas del reino de Sevilla
unos años antes de la expulsión
de los judíos ordenada por los
Reyes Católicos”, indica el infor-
me arqueológico.

Junto a Miguel Ángel de Dios,
el equipo arqueológico cuenta
con paleógrafos que rastrean los
archivos de la casa cuna y una
ceramóloga que ha sido clave pa-
ra la investigación. “La cerámica
es nuestro fósil guía, la que nos da
la información cronológica más
absoluta”, indica el experto. A pe-
sar de su fragmentación, de las
excavaciones ha salidomucha ce-
rámica y mucho vidrio, “tan fino
que entendemos que no debe ser
de uso doméstico, sino que ten-
drán que ver con las lamparillas
que iluminarían la sinagoga”.

Este proyecto, sufragado al
completo por el Ayuntamiento,
quiere convertirse en uno de los
principales atractivos patrimonia-
les de su entorno, y la ciudad pre-
para ya el edificio para que, aun
estando en obras, se pueda visitar
e interpretar el próximo verano.

Emerge de la discoteca Los Montoya, en el municipio sevillano, un extraordinario
complejo judaico que referenció en sus escritos de 1604 el historiador Rodrigo Caro

Una sinagoga medieval oculta
en una sala de fiestas de Utrera

Un hombre trabajaba el jueves en las excavaciones de Utrera que han descubierto una
sinagoga del siglo XV bajo una discoteca. / SANTI DONAIRE (AP/LAPRESSE)

AMALIA BULNES, Utrera

Sala de oración de la sinagoga medieval hallada en Utrera (Sevilla), en una imagen cedida por el Ayuntamiento.
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Prospecció amb georadar a l'interior de
l'església de la Doma de la Garriga - El 9
Nou
La Garriga ha fet aquest dilluns una prospecció geofísica amb un georadar al recinte de la
Doma per tal de saber que hi pot haver al subsòl abans de començar una intervenció
arqueològica.

La prospecció l’ha fet l’empresa SOT Prospecció Arqueològica, de la Floresta, a Sant Cugat.

L’aparell s’ha fet servir a l’interior del temple, a l’explanada de davant de l’església i a la part
del darrera, on hi ha el cementiri medieval.

“A la Doma tenim un pla director que preveu la rehabilitació de tot el conjunt a llarg termini. La
intervenció arqueològica suposa una infraestructura bastant potent i com més informació
tinguem, millor”, diu el tècnic de patrimoni de l’Ajuntament de la Garriga, Enric Costa.

“Es tracta de recollir el màxim d’informació per saber, quan hi hagi els mitjans per fer la
intervenció, que ens hi trobarem”, afegeix Costa.

“Mentre no podem fer la intervenció, potser sabrem quines tombes hi trobarem, o podrem
reconèixer quines dimensions tenia el temple romànic“, afegeix.

“El que sabem fins ara és que a l’entorn de l’església s’hi han trobat restes romanes i que a la
part del darrera hi ha el cementiri medieval. També sabem que la nau central és la més antiga,
però no en coneixem les dimensions concretament. I també que a la sagristia hi ha una galeria
subterrània que es va excavar l’any passat”.

Sobre el resultat que podria donar la prospecció, Costa diu que “és possible que a dins s’hi
trobin enterraments, sitges, restes d’edificacions anteriors i fins i tot l’opció que hi hagi algun
tipus de baptisteri o un element més antic vinculat a la litúrgia”.

El tècnic de patrimoni recorda que, l’any 2008, es van exacavar une tombes antropomorfes a
la zona del cementiri medieval de la Doma. “Sabem que s’estenen per una superfície
indeterminada. La idea és repassar tota aquella zona i veure si aconseguim delimitar fins on
arriba el cementiri medieval“.

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/prospeccio-georadar-la-doma-la-garriga/
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Subhasten un retaule inèdit de Pere Mates
Es tracta d’una predel·la (bancal d’un retaule) pintada pels volts de l’any 1525. Està dividida en
cinc compartiments, amb el principal més ample que la resta, i on es representa Crist,
flanquejat per la Verge i sant Joan Evangelista, amb els Arma Christi al fons. En els altres
quatre espais hi ha representats sant Pere, sant Sebastià, santa Margarida i sant Cristòfol.

Pere Mates és considerat com un dels autors més representatius del Renaixement català.
Principal pintor d’una important família d’artistes originària de Sant Feliu de Guíxols, se’l
documenta per primera vegada l’any 1512 i mor el 1558. El seu taller va dur a terme una
rellevant activitat pictòrica a terres del bisbat de Girona, amb treballs per a la catedral i
l’església de Sant Nicolau de Girona, pels monestirs de Sant Pere de Rodes o Sant Llorenç del
Mont, i per a parròquies com les de Roses, Vilablareix, Vilamarí, Verges, Segueró o Montagut. 

El gruix de la seva obra es conserva al Museu d’Art de Girona, que l’any 2020 li va dedicar
una exposició especialment valenta: Falsos verdaders. L’art de l’engany, una reflexió sobre la
falsificació a partir de l’adquisició de tres taules renaixentistes falses atribuïdes a Mates. 

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2023/02/14/subhasten-retaule-inedit-pere-mates-82911386.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/sant-feliu-de-guixols/
https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/roses/
https://www.diaridegirona.cat/comarques/vilablareix/
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2019/12/04/l-engany-tambe-art-48623275.html
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2016/10/22/museu-d-art-exposa-obres-49098057.html
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ACTUALITAT COMARCA

n Fa uns anys, l’edifici de la Casa 
del Mar de Llançà es va haver de 
tancar amb pany i forrellat perquè 
ni la Confraria ni l’Ajuntament te-
nen la titularitat de la propietat. A 
la planta baixa, hi havia un restau-
rant al qual no se li va renovar el 
contracte i va haver de tancar. 
Abans del 1974, aquest edifici per-
tanyia a la Confraria de Pescadors 
del municipi, però aquell any es 
va donar a l’Institut Social de la 
Marina, una entitat que forma 
part de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, aquesta última 
és a qui pertany actualment. Des 
del 2014, la Confraria intenta re-
cuperar aquestes instal·lacions, a 
causa de l’incompliment dels 
condicionaments que es van es-
pecificar en l’escriptura pública 
de donació del solar. 

El 1998 les competències de 
l’Institut Social de la Marina, i per 
tant també aquest edifici, es van 
cedir a la Generalitat de Catalu-
nya. Des de llavors, aquest orga-

nisme és qui en té el dret d’ús. El 
contracte estipula que els espais 
només es podien destinar a les 
funcions i els serveis en matèria 
d’assistència i serveis socials, tre-
ball i formació professional ocu-
pacional dels treballadors del 
mar, encomanats a l’Institut Soci-
al de la Marina. Però, «en veure 
que no es feia res d’això, vam re-
clamar que ens tornessin la pro-
pietat», declara Jordi Fulcarà, pre-
sident de la Confraria de Pesca-
dors de Llança. 

El 2014 reclamen la propietat 
Per aquest motiu, el 2014, l’asso-
ciació va començar les gestions 
amb l’administració «per  aconse-
guir aquest edifici tan emblemà-
tic per als pescadors i per a tots els 
visitants del municipi», expliquen 
des de la Confraria. Avui en dia, 
nou anys després, aquests tràmits 
encara continuen. Fulcarà indica 
que «fa uns anys vam haver de tor-
nar les claus. Dins l’edifici, hi te-
nim una sala de juntes de la qual 

no en podem fer ús perquè no po-
dem accedir a les instal·lacions». 
I contínua explicant que «el Go-
vern ens va assegurar que la pro-
pietat no podia tornar a ser de l’as-
sociació perquè, com que el con-
tracte tenia més de trenta anys, no 
podíem al·legar l’incompliment 
d’aquest». 

Així l’Ajuntament és la institu-
ció que està al capdavant de les 
negociacions, i, si obtenen que els 
cedeixin l’edifici, el consistori en 
tindria la gestió. En aquest sentit, 
Núria Escarpanter, alcaldessa del 
municipi, assegura que «nosaltres 
liderem les conversacions perquè 
així ens ho ha deixat entreveure 
l’Administració. Volem que 
aquest edifici torni a ser llança-
nenc. Tot i això, la Confraria de 
Llançà no en quedarà al marge. 
Per això treballem junts, perquè 
creiem que aquesta entitat ha de 
formar part d’aquest projecte i de 
manera activa». 

Respecte a si s’arriba a bon port 
amb la Tresoreria General de la 

Seguretat Social, Escarpanter 
subratlla que «ara aquestes nego-
ciacions estan en un bon punt, 
perquè després de reiterades con-
verses amb la subdelegació del 
govern i la tresoreria estem inten-
tant arribar a un acord». Per altra 
banda, assegura que encara no es 
pot parlar de terminis perquè no 
s’ha aprofundit tant. 

Del que sí que pot parlar és de 
la proposta d’usos que tindria 
aquest espai, perquè estan aca-
bant de perfilar-lo i en les pròxi-
mes setmanes enviarien el projec-
te a la Delegació de Govern, que 
ho remetrà al Ministeri, qui deci-
dirà si l’edifici passa a mans locals. 

El projecte de la Casa del Mar 
La planta baixa constaria d’una 
sala amb diversos usos, que servi-
ria per fer-hi seminaris, trobada 
de pescadors i alguns tastes «si 
s’escau», jornades formatives, en-
tre altres. Segons l’alcaldessa, serà 
un centre molt relacionat amb el 
món mariner i pesquer. Així, tota 
una part d’aquesta planta també 
estaria destinada a l’oficina de tu-
risme i a uns lavabos públics. Pel 
que fa a la segona planta, hi hau-
ria un museu marítim i pesquer 
«amb exposicions permanents i 
itinerants», explica Escarpanter. I 
la tercera planta, estaria dedicada 
al casal de la gent gran, que abans 
ja estava situat en aquest edifici. 

Sobre si hi hauria algun nego-
ci dedicat a la restauració, tant Es-
carpanter com Fulcarà reiteren 
que no s’hi instal·larà un comerç 
d’aquest tipus, perquè «és un dels 
condicionants que posa el propi-
etari de l’edifici. Només pot estar 
destinat a un ús social» i les dues 
organitzacions hi estan d’acord. 

Finançament 
Un cop es presenti la proposta 
s’haurà de saber quina serà la des-
pesa que haurà d’afrontar el poble 
de Llançà per desenvolupar 
aquest espai. El ministeri calcula-
rà el cànon que haurà de pagar 
l’Ajuntament per utilitzar-lo. «La 
nostra feina és que en la proposta 
quedi palesa la importància de la 
Casa del Mar per al nostre muni-
cipi per aconseguir una cessió 
gratuïta. Perquè, si se’ns demana 
un cànon, seria molt complicat 
d’assumir pel poble», declara Es-
carpanter. I afegeix que «el primer 
tinent d’alcalde i regidor d’Urba-
nisme i Hisenda, Francesc Guis-
set, està treballant molt per obte-
nir-ho. Malgrat tot, l’última pa-
raula la té el ministeri».

La Confraria de Pescadors i 
l’Ajuntament de Llançà volen 
recuperar la Casa del Mar
u El 1974 l’associació marítima va donar a l’Institut Social de la Marina la propietat d’aquest edifici 
i des de 2014 reclama, conjuntament amb el govern municipal, que els tornin la titularitat del solar 
a causa de «l’incompliment dels condicionaments que es van especificar en l’escriptura pública»

La Casa del Mar de Llançà està tancada des de fa uns anys. CRISTINA VILA BARTIS

La Casa del Mar 
Punt de referència 
per als pescadors

u La Generalitat de Catalu-
nya defineix la Casa del Mar 
com un equipament cívic 
que té com a finalitat la 
col·laboració amb el teixit 
associatiu, la prestació de 
serveis i la promoció del ci-
visme, i constitueix un punt 
de referència per als treba-
lladors del mar i les seves 
famílies. Estan obertes a 
tothom, tot i que majoritàri-
ament organitzen activitats 
per a la gent gran, mitjan-
çant les associacions de ju-
bilats i pensionistes de l’en-
torn.  N.N. LLANÇÀ

En el projecte de la 
Casa del Mar, consta 
una sala multiús i un 
museu dedicat a l’àmbit 
marítim, entre altres

NÚRIA NOGUERA. LLANÇÀ
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L´Opus Dei és una de les institucions més conegudes de l´Església Catòlica. Creada el 1928 per un espanyol, José María Escrivá de Balaguer,
avui elevat als altars, va suposar la introducció d'una idea nova, la de la santificació dels seus membres des del seu lloc de treball i sense pèrdua
de la seva condició laïcal. En conseqüència, ha fugit sempre de la consideració d'ordre religiosa, ja que considera que tots són seglars -amb
independència d'un parvo percentatge que té condició presbiteral-, per la qual cosa al llarg de la seva existència ha travessat situacions
jurídiques diferents: Pla unió, Institut secular i finalment Prelatura personal, situació aquesta última creada per Joan Pau II, però modificada per
Francesc I en el sentit de desposseir el titular de la condició episcopal. Tot això ho explica molt bé des de dins, ja que l'autor confessa la seva
pertinença a l'Obra, Carlos Javier Morales a “Breu història de l'Opus Dei” (Aliança editorial/ El Llibre de Butxaca).

 

L'originalitat del plantejament inicial d'Escrivà no sempre va ser compresa o interpretada adequadament al propi si eclesial. A destacar alguns
reiterats desencontres amb els jesuïtes. També hi va haver problemes a les esferes vaticanes. Així el 1951-1952 quan "diverses persones de la
cúria pressionaven perquè el fundador fos apartat de l'obra i les seccions d'homes i dones romanguessin com dues institucions independents" o
durant el pontificat de Pau VI, quan els cardenals Benelli i Villot van voler que l'Opus apartés als seus membres del govern de Franco (n'hi havia
que eren ministres) i participés en la creació de partits polítics cristians, a la qual cosa el fundador es va oposar arguint la completa llibertat dels
membres en allò que no afectés l'aspecte religiós. I, finalment, no van faltar crítiques a la conversió de l'Opus en Prelatura personal (es va oposar
inicialment la Congregació de Bisbes i el mateix president de la Conferència Episcopal Espanyol) i contra la beatificació d'Escrivà. Al voltant de
1983 es va suscitar a més una forta campanya crítica amb àmplia ressonància periodística a Alemanya i altres països.

 

Resulta interessant conèixer que, tal com explica Morales, l'Opus ha utilitzat tècniques inèdites, no sempre ben acceptades, com la segregació
jurídica i econòmica de l'Obra de la majoria de les seves creacions, configurades com a “obres corporatives” (en què l'Opus nomena els seus
directors però es desentén de la seva gestió tècnica i econòmica) i “obres comunes” (empreses privades promogudes per membres de l'Obra amb
altres aliens i afectes a l'Obra que als seus inicis també van comptar amb directors designats per l'Opus) També resulta curiós que gairebé tots els
béns vinculats a accions de l'Obra no siguin de la seva propietat, sinó que pertanyin a persones jurídiques formalment alienes.

 

Tot això no ha estat obstacle perquè l'Opus Dei no només consolidés la seva continuïtat després de la mort del seu fundador, sinó que s'hagi
entès una cinquantena llarga de països i que, entre numeraris, oblats, numeràries auxiliars –les dones, que no tenen vot a l'elecció del seu
president-, supernumeraris, estigui molt a prop d'assolir els cent mil membres.
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Déu no vol 
la desigualtat

Certament, la desigualtat no 
entra en els plans de Déu. 
Des de la fe, com a cristi-

ans, hem d’afi rmar que Déu ens es-
tima a tots i que no fa distincions. 

La realitat és que 
actualment uns 
8,7 milions de 
persones moren 
de fam cada any, 
24.000 al dia

Però els éssers humans hem intro-
duït al món les distincions, les 
categories, i al llarg de la histò-
ria s’han anat formant abismes de 
desigualtat entre nosaltres. Injus-
tícies i desigualtats que produei-
xen patiment a moltes persones, 
pobresa, marginació, fam, malal-
ties que no poden ser ateses...

La realitat és que actualment 
uns 8,7 milions de persones mo-
ren de fam cada any, 24.000 al 
dia, una cada 4 segons, de les 
quals 2,7 milions són infants. I 
això sense comptar els que mo-
ren per manca d’atenció sanità-
ria, de medicaments, i els que vi-
uen sense possibilitat de rebre 
una educació digna, i per això 
tampoc tindran mai la possibi-
litat d’accedir a una feina digna. 

Mans Unides va néixer l’any 
1959 com a iniciativa de les do-
nes d’Acció Catòlica, que es van 
sentir cridades a donar respos-
ta a la situació de la fam al món 
i van organitzar la campanya 
“Contra la Fam al Món”, dedi-
cant una jornada a recollir re-
cursos mitjançant una coŀ lecta a 
les parròquies i les escoles des-
tinada als països d’Àfrica i a l’Ín-
dia. Aquesta jornada se celebra 

des de llavors el segon diumen-
ge de febrer i ha dut a terme en 
tots aquests anys una gran tas-
ca tant de sensibilització com 
d’ajudes concretes a molts pa-
ïsos i ho continua fent.

La seva missió és, per tant, 
lluitar contra la fam i la manca 
de desenvolupament i d’educa-
ció, i treballar per erradicar les 
causes estructurals que produ-
eixen la injustícia, la desigualtat 
en el repartiment de béns i les 
oportunitats entre les persones 
i els pobles.

Recordar això no és més que 
recordar que Déu estima tots els 
homes, no fa distincions, vol el 
seu bé i la seva salvació, i per ai-
xò cal treballar també per una 
millora de les condicions de la 
vida humana a la Terra. 

El Papa Francesc afirma a la 
seva carta encíclica “Fratelli 
tutti”: “Tot ésser humà té dret a 
viure amb dignitat i a desenvo-
lupar-se integralment, i aquest 
dret bàsic no pot ser negat per 
cap país... Quan aquest principi 
elemental no queda salvat, no hi 
ha futur ni per a la fraternitat ni 
per a la supervivència de la hu-
manitat” (“Fratelli tutti”, núm. 
107).

Recordem per acabar el que 
també ensenya el Papa Fran-
cesc a la seva encíclica “Lauda-
to si”: “El desafiament urgent de 
protegir la nostra casa comuna 
inclou la preocupació d’unir to-
ta la família humana en la recer-
ca d’un desenvolupament sos-
tenible i integral, ja que sabem 
que les coses poden canviar. El 
Creador no ens abandona, mai 
no ha fet marxa enrere en el seu 
projecte d’amor, no es penedeix 
d’haver-nos creat. La humanitat 
encara té la capacitat de coŀ la-
borar per construir la nostra ca-
sa comuna” (“Laudato si”, núm. 
13). 

Avui tenim la coŀ lecta de Mans 
Unides, la fam malauradament 
continua present al nostre món.

La projecció de 
Terrassa
Jan Baca Pericot (Terrassa, 1934) és ar-
quitecte de professió, escriptor, iŀ lustra-
dor i, especialment, un cineasta en actiu. 
Al llarg de tota la seva vida, Baca ha ex-
plorat l’art com a disciplina, ha trobat en 
el cinema amateur la seva passió, i ha es-
devingut un referent internacional. És 
el cineasta no professional més premi-
at d’Europa. La trajectòria de Baca com a 
cineasta comença els anys seixanta, amb 
el seu amic i coŀ laborador Toni Garriga, 
amb qui comparteix projectes (59 títols 
sota el segell Pinchus Films) a la histò-
ria pionera de la cinematografi a egaren-
ca. La fi lmografi a de Jan Baca es completa 
amb 72 títols. Ha demostrat al llarg de tota 
la seva trajectòria un alt nivell de compro-
mís amb la cultura egarenca. Terrassa va 
reconèixer ahir la seva trajectòria com a 
cineasta amateur i en benefi ci de la pro-
jecció de Terrassa amb el lliurament de la 
Medalla d’Honor de la Ciutat. I és que en 
aquest cas les paraules “projecció de la 
ciutat” tenen molt de sentit.
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Opinió
LA TALAIA

FANÀTICS A LA PARRÒQUIA

L
'Institut del Verb Encarnat és una comunitat catòlica ultracon-
servadora fundada per un personatge sinistre que va acabar 
acreditat com un delinqüent. Forma part dels nous corrents in-
tegristes que es van convertint en un gran poder dins l'Església 

catòlica. A Manresa, el Verb Encarnat té encarregada la parròquia de 
Valldaura. De forma més o menys dissimulada, els seus membres van 
teixint una xarxa ultraconservadora al seu entorn amb el vist-i-plau del 
bisbe de Vic, Romà Casanova, que els va situar on són i hi manté impor-
tants afinitats. El Rosari convocat dissabte per aplegar homes que reses-
sin de genolls al carrer per la masculinitat parteix de la idea que la mas-
culinitat correcta està en perill, idea que és en el nucli ideològic de l'ul-
tradreta, i és una expressió de fonamentalisme darrera la qual batega la 
misogínia i l'homofòbia, formes d'odi que atempten contra la dignitat 
de milers de persones a Manresa. La presència organitzada d'apologe-
tes de la involució i de l'exclusió és un llast per a la convivència i, per 
tant, és un problema. El bisbat de Vic n'és el responsable, i ens l'hauria 
d'estalviar. I sobretot, evitar espectacles penosos com el de dissabte.

L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

ESTRELLES I ESTRELLATS

L’altre dia vaig escoltar una conversa que 
em va revelar fins a quin punt els nous 
formats digitals han guanyat influèn-

cia en el periodisme. Eren un grup de joves 
que explicaven amb un gran entusiasme bi-
ografies de gent anònima relatades en un pò-
dcast que els havia deixat una profunda em-
premta. L’interès que posaven en reproduir 
cadascun dels relats em va remetre a l’època 
en què les notícies que apareixien publicades 
als diaris monopolitzaven les tertúlies dels ca-
fès d’una forma que ara cada vegada és menys 
recurrent, sobretot en les noves generacions.  

Fa almenys dues dècades que la irrupció 
de les plataformes digitals planteja noves pre-
guntes per al futur del periodisme que, ahir, 
Dia Mundial de la Ràdio, no van passar des-
apercebudes. Quin serà el paper dels mitjans 
tradicionals enfront dels formats que possi-
biliten les noves tecnologies? Qui orientarà 

l’opinió pública que tant interessa als poders 
polítics i econòmics? De quina forma s’infor-
maran les futures generacions avesades als 
formats interactius de les xarxes socials? Des 
dels qui plantegen escenaris més catastrofis-
tes fins als que consideren que és possible la 
coexistència entre els dos models, existeix 
una àmplia diversitat d’opinions, de forma 
que el debat està servit.  

De moment, l’entorn digital ha obert un 
camp infinit de possibilitats per al periodis-
me que s’hauria d’aprofitar i que pot ser una 
forma de renovar la confiança amb les audi-
ències, a partir de la creació de peces perio-
dístiques que resultin més atractives. No obs-
tant això, també han aparegut noves amena-
ces per al sector, tenint en compte que la pro-
ducció de continguts s’ha democratitzat fins 
al punt que, avui en dia, tothom pot difondre 
missatges des del seu telèfon mòbil, sense 

que s’estableixi cap mena de control sobre el 
rigor amb què s’ha elaborat aquella informa-
ció.  

Per tant, el periodisme que parteix de la in-
vestigació, del contrast de fonts, de la cerca de 
la paraula exacte és el que pot empoderar-se 
per diferenciar-se del volum d’informació 
que tenim a l’abast i ser un model de credibi-
litat. Però, en aquest camí, és important no 
deixar de buscar estratègies per captar l’inte-
rès del públic, apostant per nous formats, i 
també fixant la mirada en allò que interessa 
a la gent. El caràcter més proper i distès amb 
què es comunica des de nous formats com el 
pòdcast hauria de recordar-nos que la forma 
més amable d’explicar el món sovint és a tra-
vés de les històries, de les persones, per acon-
seguir que les notícies apareguin d’una for-
ma espontània en una conversa entre amics 
en un bar. 

El periodisme fet d’històries
Laura Serrat 
A CONTRACORRENT 

lauraserrat@regio7.cat

ESTRELLA

JORDI ESTRADA 
Filòleg i escriptor. L’autor manresà torna a les prestatgeries de les lli-
breries amb la reedició revisada del seu debut en la literatura, Rius 
paral·lels, una ficció inspirada en Màrius Torres que va veure la llum el 
2010 i que ha tornat a publicar l’editorial berguedana L’Albí.

ESTRELLA

GUIRIGALL FEST 
Festival manresà. La sala El Sielu s’omplia dissabte amb unes quatre-
centes persones en l’estrena del primer dels tres concerts que el 
col·lectiu El Guirigall ha organitzat amb la voluntat de portar a la ciutat 
bandes més representatives de l’escena alternativa estatal i local. 

ESTRELLA

ENRIC MANGAS I IGNASI RIERA 
Relleu al Consorci Sanitari de l’Anoia.  El recentment nomenat Enric 
Mangas va presidir ahir la primer Consell Rector del Consorci de l’Anoia 
en el que es va aprovar el nomenament del Gerent. Als dos els tocarà 
redreçar el mal ambient laboral que hi ha en aquests moments.

FIL PER 
RANDA

u L’Associació de Festes del 
Carnaval de Solsona va donar a 
conèixer la setmana passada el 
nom del nou bramador, Jordi 
Graell, en un vídeo inspirat en 
el programa televisiu Eufòria 
que es va difondre com la pól-
vora per les xarxes socials. Els 
diferents concursants apareixi-
en en el vídeo imitant el bram 
del popular ruc al davant d’un 
jurat de luxe com si es tractés 
d’un concurs musical. 

Molta «Eufòria» en el 
concurs per escollir 
el nou bramador
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