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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. No està permès remetre’l a altres 
persones o la seva explotació comercial. La difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que vetllen pel compliment d’aquesta 
normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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Religiones se unen para denunciar las leyes
que desprotegen la vida humana
Madrid, 15 feb (EFE).- Las principales confesiones religiosas se han unido este miércoles para
denunciar la grave desprotección de la vida humana y trasladar su preocupación por la
aprobación, desde hace décadas, de leyes como la de la eutanasia o el reciente aval del
Tribunal Constitucional (TC) a la ley del aborto.

Representantes de la Iglesia católica, la Comisión Islámica, la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas, la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, la
Iglesia ortodoxa de Rumanía, la Iglesia ortodoxa de Rusia, y la Iglesia Española Reformada
Episcopal han hecho pública una Declaración Interreligiosa sobre la dignidad de la vida
humana que han firmado en la sede de la Conferencia Episcopal.

En ella, expresan su creciente preocupación por cómo desde hace décadas en España se
vienen promoviendo y aprobando leyes en las que, en algunos casos, la vida humana queda
"gravemente desprotegida, legislando no sólo contra los principios del Creador, sino también
contra el más esencial de los derechos humanos: el derecho a la vida".

Una declaración que hacen pública "desde el respeto" a los representantes de los poderes del
Estado y desde el reconocimiento a su legitimidad democrática como servidores públicos para
dictar leyes, administrar justicia y ejercer el poder delegado en representación de la soberanía
popular y sin poner en duda que trabajan "en buena conciencia y de buena fe por el bien
común".

El secretario general de la CEE, César García Magán, ha reconocido que la declaración ha
estado "ocasionada" por la reciente sentencia del TC sobre el aborto, pero que las principales
confesiones han querido abrir "al abanico grande de la defensa de la vida".

Ha defendido lo que para él es un ejercicio de libertad religiosa, como acudir a las puertas de
las clínicas abortivas para manifestar la fe "con métodos pacíficos y respetando a todo el
mundo". "Todo lo que es defensa de la vida, bienvenido sea", ha indicado el portavoz de los
obispos que cree que una señal de calidad democrática es el respeto al ejercicio de la libertad
religiosa.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Federación de Entidades Evangélicas de España,
Carolina Bueno, ha admitido que la declaración se inserta en la actualidad, pero ha destacado
que el objetivo de la misma es poner en valor la dignidad de la vida no solo de los no nacidos,
sino también de los más desvalidos de la sociedad como los migrantes, las víctimas de trata, los
niños en situación de exclusión social, etc.

El representante de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Rumanía, monseñor Timotei, ha
destacado la importancia de que la sociedad conozca la voz de las iglesias cristianas y
musulmana y ha subrayado que "nadie en este mundo puede impedir el derecho del niño a
nacer".

Monseñor Carlos López, de la Iglesia Española Reformada Episcopal, ha reconocido el derecho
de los políticos y gobernantes a legislar, pero también ha defendido el derecho de las
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confesiones religiosas a manifestar cuáles son sus puntos de vista y valores "para que la
sociedad los tenga en cuenta a la hora de elegir a sus políticos".

En la declaración, que firman las principales confesiones religiosas de España excepto la judía,
que ha preferido no sumarse a la iniciativa, reseñan que toda vida humana debe ser protegida
desde el principio hasta el fin y que el respeto a la dignidad de la vida, especialmente de los
más débiles, son signos del progreso y la prosperidad de una sociedad.

"Comprendemos que hay situaciones complejas, de aparentes conflictos de derechos, que son
difíciles de resolver; pero entendemos que profundos dilemas éticos y morales no pueden
resolverse de forma genérica con el sacrificio de uno de los derechos fundamentales afectados
(en este caso, el derecho a la vida) haciendo prevalecer el otro", afirman.

Y por eso, piden a los fieles, a la sociedad en general y a la comunidad política que reflexionen
y asuman el compromiso de trabajar juntos para que toda vida humana sea protegida.

Durante la firma de la Declaración -que será entregada en los próximos días a representantes de
los tres poderes del Estado- se han leído pasajes de la Biblia y el Corán, y el secretario de la
Comisión Islámica de España, Mohamed Ajana, ha destacado que proteger la vida en todas sus
etapas "es un mandato del Creador y debemos respetarlo".

En el acto han estado presentes también el representante de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado
Ecuménico, monseñor Bessarion, y de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú, revernd
Andrey Kordochkin. EFE
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Després de cinc mesos
consecutius de baixades,
l’índex de preus al consum
(IPC) ha repuntat una dè-
cima al gener i ha assolit
un increment interanual
del 5,3%. Aquesta lleugera
pujada arriba justament
en el primer mes en vigor
de la rebaixa de l’IVA dels
aliments bàsics, que ha
tingut un impacte relatiu
en la inflació, i de la retira-
da del descompte als car-
burants, un dels motius
que explicarien el repunt
de l’IPC d’aquest mes de
gener.

Segons l’informe publi-
cat ahir per l’Instituto Na-
cional de Estadística
(INE), els grups més infla-
cionistes han estat els ali-
ments i les begudes no al-
cohòliques, que tot i ha-
ver-se moderat en dues dè-
cimes respecte al desem-
bre, segurament per l’apli-
cació de la rebaixa de l’IVA
en alguns productes de
primera necessitat, han
continuat disparats res-
pecte a fa un any (13,2%).
També han incidit en la

pujada grups com ara els
de paraments de casa
(8,1%) i begudes alcohòli-
ques i tabac (7,7%). L’únic
grup amb una taxa de va-
riació negativa és habitat-
ge, que cau un 3,1% res-
pecte al mes de desembre i
un 5,7% respecte al per-
centatge de fa un any.

Pel que fa a l’efecte de la

retirada del descompte
dels carburants, els efec-
tes han estat més visibles,
ja que en un mes la partida
de vehicles personals ha
passat del 0,7 al 4,5%,
mentre que l’epígraf de
transports ha passat del
2,3 al 5,3%.

Al conjunt de l’Estat, la
variació anual de l’IPC s’ha
situat en el 5,9%, dues dè-
cimes més que al desem-
bre i una dècima per sobre
de l’indicador avançat del
mateix INE.

Inflació subjacent
Més que el petit canvi de
tendència d’aquest mes,
un dels elements que in-
quieten és la inflació sub-
jacent, que no té en comp-
te l’energia i els aliments
no elaborats, i que ha pujat
mig punt: s’ha situat a Ca-
talunya en el 6,9% i a l’Es-
tat en el 7,5%. Ahir CCOO
va qualificar aquest re-
punt “d’enormement pre-
ocupant” per entendre
que aquest indicador de-
mostra que la pujada dels
preus inicialment vincula-
da als carburants i als colls
d’ampolla en la producció
“s’ha traslladat” al conjunt
de l’economia.

Associacions de consu-
midors com ara l’OCU i Fa-
cua han reclamat més me-
sures. La primera, més
baixades de l’IVA en ali-
ments que no van entrar a
la llista, ja que els actuals,
segons l’OCU, represen-
ten només el 25% del cis-
tell de la compra. La sego-
na demana més interven-
ció en els preus dels ali-
ments bàsics. ■

Virtudes Pérez
BARCELONA

L’IPC repunta fins al 5,3%
tot i els aliments sense IVA
a La mesura que s’aplica als productes bàsics té un impacte baix sobre la inflació, que ha acusat la
retirada del descompte dels carburants a L’habitatge és l’únic grup que baixa, un 5,7% interanual
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Variació interanual de l’índex de preus de 
consum (IPC). Per grups de despesa. 02/2021-01/2023
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5,3%
Augment de l’IPC inter-
anual del mes de gener. L’úl-
tim mes ha repuntat una dè-
cima

13,2%
Pujada dels preus dels ali-
ments i begudes no alcohòli-
ques. Continua disparat tot i
haver baixat dues dècimes

6,9%
Ha arribat la inflació subja-
cent, que no té en compte
l’energia ni els aliments no
elaborats

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

L’arquebisbe de Tarrago-
na, Joan Planellas, va des-
tacar ahir el procés sino-
dal que ha obert Francesc.
El papa, per tal que es pu-
gui celebrar el sínode
2023/24, va obrir les por-
tes a tothom qui volgués
opinar, i va demanar a tots
els fidels i als moviments
cristians que fessin arri-
bar les seves propostes a
les seves diòcesis. Natural-
ment, els fidels de tot el

món hi han dit la seva, i a
Catalunya i a Europa hi ha
hagut un clam bastant
unànime: que cal donar
més protagonisme a les
dones, que cal no margi-
nar els homosexuals, que
son Església com tothom, i
que cal donar més pes als
laics. També que cal can-
viar el llenguatge, que cal
ser menys clerical i que
s’ha de retornar al missat-
ge original de l’Evangeli.

El bisbe Planellas va re-
conèixer ahir en unes jor-
nades sobre aquest procés
sinodal, que es va fer al Se-
minari de Barcelona, que
“algunes mentalitats ecle-
sials escèptiques han me-
nystingut o aparcat la pro-
posta, perquè implicava

una consideració de l’Es-
glésia institució amb unes
fronteres menys defini-
des”. Però l’arquebisbe va
recordar, també, que a Ca-
talunya, i de forma majori-
tària, s’ha considerat que
“l’experiència sinodal és la
base del camí present i fu-
tur de la nostra Església”.

Sis bisbes i altres alts
càrrecs de conferències
episcopals europees han
estat dos dies debatent
aquest procés sinodal, i
han coincidit que sense la
veu de tothom, sense de-
batre les diferents visions
cristianes que hi ha avui,
l’Església no pot avançar.

“Una Església sinodal
ha de portar el testimo-
niatge de l’Evangeli de Je-

sucrist en l’ambient social
en què es troben, per tal de
transformar-lo”, va recor-
dar el bisbe Planellas i el
sotssecretari de la Confe-
rència Episcopal Italiana,
Valentino Bulgarelli, va re-
cordar, sobre aquest punt,
que l’Església “ha de ser re-

paradora, mai sanciona-
dora”. En la sessió d’ahir,
moderada pel degà de la
Facultat de Teologia de
Catalunya, Joan Torra,
també van intervenir el
bisbe de Lieja, Jean-Pierre
Delville, que es va decan-
tar per donar més poder i

formació als laics, i el bisbe
de Haarlem-Amsterdam,
Johanne W.M. Hendriks,
que va parlar de la respon-
sabilitat d’aquest camí si-
nodal actual, del qual va
dir que és fruit del Concili
Vaticà II i de la “teologia de
la comunió”. ■

a L’Ateneu Sant Pacià
reflexiona sobre el
procés sinodal i
participatiu del papa

Mireia Rourera
BARCELONA

Bisbes d’Europa, oberts
als canvis en l’Església

El Dr. Joan Torra, el bisbe de Lieja i el secretari de la Conferència Episcopal Italiana ■ M. ROURERA
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Sis dones a Farners
raient punta a una afirmació de Darwin segons la qual en un al-
tre temps la Lluna era molt a prop de la Terra i van ser les ma-
rees les que van acabar allunyant-la, Italo Calvino va escriure

un conte deliciós que forma part de les seves Cosmicòmiques. Es
titula La distància de la lluna i ens narra com vivien els terrícoles la
proximitat amb el satèl·lit. De primer, per passar d’un planeta a l’al-
tre els era tan fàcil com sortir a navegar a mar obert amb una esca-
la. Un remava, un altre l’aguantava i un tercer s’hi enfilava. La lluna
era tan a prop de la Terra que de vegades aquest havia de cridar als
companys que vigilessin: –“Alt, alt, ci vado a picchiare una testata!”
Més tard, la Lluna ja es va anar allunyant i per tocar-la havies d’enfi-
lar-te a l’últim travesser i estirar bé els braços.

A la Casa de la Paraula de Santa Coloma sis dones encara viuen
en la primera fase de distància. Toquen la lluna i la lluna les toca a
elles. El cap, allà dalt. Els peus, a terra per recordar que el feminis-
me (el feminisme ben entès) és ben viu. Quatre són gironines, una
és de l’Empordà i una altra osonenca. Exposen conjuntament amb
el títol Contrapunts. Dones tocades per la lluna. Són uns contra-
punts artístics selènicament acostats per la llum –llum de lluna ple-
na– i per la rotunditat de les seves expressions. Un insòlit consens
entre elles –fruit, suposo, d’una llarga amistat– fa que les obres es
complementin les unes amb les altres malgrat la diversitat de ma-
terials emprats.

El de Dolors Bosch, la balanguera del grup, sembla el fil ariad-
nesc que tant s’endinsa en el que et trobaràs allà dins com ens res-
cata del laberint de la vida. Dolors Noguer se serveix de la poesia de
la Leveroni per insistir en la idea del recorregut per la ruta marcada.
Montserrat Guanter s’atura a mig camí per fer bugada anímica des-
prés de la patacada de la covid. Carme Planella troba refugi en l’art
que fa més segur el viatge. Fina Planas juga amb el detall dels ob-
jectes trobats en ruta i, amb tot plegat, Noemi Morral, des del mar
d’Essaouira –mar obert i ventat com cap altre– posa ales a les pa-
raules i s’enfila a la lluna amb dibuixos i poemes ondulants. No te’n
diré res més, lector, entre altres coses perquè Jaume Geli i Mònica
Bosch ho diuen molt millor en el catàleg de la mostra que no pas ho
faria jo. Només una ordre: ves-hi!

T

A la Casa de
la Paraula
de Santa
Coloma sis
dones
encara
viuen en la
primera
fase de
distància

Ramon
Sargatal

Orgull gironí i més enllà
nhorabona! Aquest cap de setmana van ser els premis Goya.
Aquells qui ho vau seguir, segur que en vau sortir decebuts en
no aconseguir, Alcarràs, ni una sola estatueta. Em pregunto si

realment hi té alguna cosa a veure que fos una producció catalana.
Isaki Lacuesta i Isa Campos van ser guardonats amb un Goya

per Un año, una noche. Aquesta parella de gironins, veïns del barri
de Sant Daniel, es van emportar un dels premis de cinema més co-
bejats. Un director de cinema que assegura que “les comarques gi-
ronines tenen tots els espais de plató necessaris”.

Així doncs, per què no explotem aquesta indústria a les nostres
comarques? Per què no crear una indústria de cultura, una indús-
tria d’art, una indústria cinematogràfica? Per què no dotem el ta-
lent cinèfil d’una escola cinematogràfica, amb un programa docent,
que inclogui i promogui el talent cinematogràfic gironí?

Robert Bellsolà, Joanot Cortés, Mia de Ribot, Farnarier, Lluís Gal-
ter, David Gutiérrez, Lluís Hereu, Òscar Pérez, David Pérez, Pere
Puigbert, David Ruiz, Albert Serra, Imma Serra, Pere Solés, Sandra
Tàpia, Pere Vilà… d’entre una llarga llista de professionals, segur
que molts d’aquests noms us sonen. M’agradaria pensar que sí.
Tots ells, gent del món del cinema, consolidats en curtmetratges,
llargmetratges, audiovisuals, documentals, vídeos musicals... I sí,
tots ells són de comarques gironines, potser no tots són nats a casa
nostra, però sí que hi han viscut o hi viuen. I se’n senten. I, a partir
d’avui i fins al 16 de març, podrem gaudir de la setena edició del
VOC, mostra i premis de curtmetratges de ficció i documentals en
versió original en català. Aquí comença la trajectòria dels que, en un
futur, seran uns grans directors de cinema. En aquesta ocasió, en-
tre altres, podrem gaudir del curtmetratge de la banyolina Aïna Pa-
lomer. Sí, crec que estem tots d’acord que volem mantenir aquest
talent a casa nostra, que continuïn fent pel·lícules en català i que
aquestes arribin a tot arreu. No cal inventar res de nou, sinó millorar
el que ja tenim. Tenim molt de talent, només cal que millorem les
seves oportunitats. Ells ja s’encarregaran de crear.

Posar Girona i el seu territori al món és possible amb l’art i amb
el talent dels que hi viuen. Només cal dotar-los de les oportunitats
que els facin excel·lir.

E

OPINIÓ

Mercè
Garcia

A partir
d’avui i fins
al 16 de
març,
podrem
gaudir de la
setena
edició del
VOC
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L’alcalde, Miquel Noguer, i el
president del FC Barcelona,
Joan Laporta, van renovar
ahir el conveni marc entre
l’Ajuntament de Banyoles i la
Fundació Barça, establert el
2008. En virtut del tracte, es
desenvolupa a la ciutat el
programa Barça Activa’t, en
què participen 47 joves i ado-
lescents en risc d’exclu-
sió. ■ AJ. DE BANYOLES

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

Renovació del
conveni amb la
Fundació Barça

BANYOLES

Montserrat Barenys i Bus-
quets (Barcelona, 1930),
de 92 anys i actualment
veïna de Sant Joan de les
Abadesses, ha donat una
part del seu arxiu personal
a l’Arxiu Montserrat Tar-
radellas i Macià del mones-
tir de Poblet. Segons va in-
formar l’ACN, és la prime-
ra dona que aporta docu-
mentació a aquest espai,
que custodia el fons del
president Tarradellas i al-
tra informació relaciona-
da amb la Guerra Civil,
l’exili i el restabliment de
la Generalitat. Filla d’un
capità republicà represa-
liat pel franquisme, va ser
activista antifranquista i

ha dedicat la seva vida “a la
lluita per la llibertat” de
Catalunya en diferents
moviments i institucions.
Una lluita que, segons re-
ivindica, és la de moltes
dones “que van néixer
massa aviat i que, malau-
radament, han quedat en
l’oblit”.

En aquesta línia, Bare-
nys va explicar: “Ara ja soc
gran i penso que és infor-
mació interessant per si
algun dia algú ho vol estu-
diar. No m’agradava la
idea que es perdés estúpi-
dament i penso que és una
bona decisió donar-ho
ara.” Es tracta de docu-
mentació que forma part
de la seva lluita antifran-
quista, però també de les
seves estades a l’estranger

i la feina que va fer com a
militant d’ERC, entre mol-
tes altres activitats. Entre
la documentació hi ha car-
tes, entrevistes, fotos i
cartells, no només de ca-
ràcter polític, sinó també
cultural i artístic.

L’acte formal de cessió
es va celebrar ahir al Palau
Abadia de Sant Joan de les
Abadesses amb la presèn-
cia de l’abat del monestir
de Poblet, Octavi Vilà; la
directora de l’Arxiu Mont-
serrat Tarradellas i Macià,
Núria Gavarró, i l’alcalde
del municipi, Ramon Ro-
qué, que va recordar que
Barenys ha estat molt ac-
tiva en diferents àmbits
dins del poble, com ara en-
senyant el català als nou-
vinguts. ■

a Montserrat Barenys, de Sant Joan de les Abadesses,
reivindica el paper femení en la lluita per la independència

Poblet rep el fons
personal d’una
dona per primer cop

Maria Saguer
SANT JOAN DE LES ABADESSES

Montserrat Barenys a la sala d’estar de casa seva, a Sant Joan de les Abadesses ■ ACN
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LosMossos d’Esquadra detuvie-
ron ayer en Reus (Tarragona) a
un profesor de teatro acusado
de cometer presuntamente abu-
sos sexuales contra 22menores,
a quienes habría realizado toca-
mientos y comentarios vejato-
rios. Según avanzó el diario Ara
y confirmaron a Efe fuentes de
los Mossos, la mayoría de estos
abusos y el acoso a las 22 vícti-
mas se produjeron en 2022,
cuando eran menores, aunque
ahora casi todas son yamayores
de 18 años. Fuentes cercanas a

la investigación informan de
que se trata del director demusi-
cales C.C., que impartía clases
en la escuela de artes escénicas
y audiovisuales Buenafuente’s
Actors de Reus. Fuentes de los
Mossos explican que estos pre-
suntos abusos sexuales se basa-
ron en tocamientos, sin que hu-
biera violencia ni penetración.
La directora de la academia,
Maite Buenafuente (hermana
del conocido humorista) asegu-
ró que “la dirección lo expulsó
inmediatamente” cuando tuvo
conocimiento de los hechos.

Una vacuna experimental contra
el virus respiratorio sincitial ha
conseguido una alta eficacia en la
última fase de pruebas en huma-
nos por primera vez en 60 años,
cuando se empezó a buscar una
inmunización. Este virusmata ca-
da año a unos 100.000 recién na-
cidos y a decenas de miles de
adultos en todo el mundo. Es un
patógeno estacional que causa
neumonía en adultos y bronquio-
litis en bebés. Este invierno, re-
gresó tan fuerte que colapsó UCI
pediátricas en España.

Esta vacuna esconde una gran
historia de descubrimiento cientí-
fico. Si no se hubiesen empleado
años en investigar este virus a ni-
velmolecular no hubiera sido po-
sible crear en apenas meses las
inyecciones contra la covid que
han salvadomillones de vidas. La
nueva inmunización lleva el nom-
bre científico de RSVPreF3 OA,
ha sido desarrollada por la farma-
céutica GSK, y se ha probado en
25.000 pacientes de más de 60
años. Los resultados, publicados
en la prestigiosa revista The New
England Journal of Medicine,
muestran una eficacia del 82,6%
y del 94,1% contra los casos más
graves. El fármaco tambiénmues-
tra alta eficacia en los que más lo
necesitan: aquellos con otras en-
fermedades que debilitan su in-
munidad. Además, la vacuna neu-
traliza igual de bien a las dos prin-
cipales variantes del patógeno,
que pueden circular simultánea-
mente. Se suma que es efectiva
contra las dos principales varian-
tes del virus, que amenudo circu-
lan de forma simultánea.

A esta vacuna diseñada para
las personas mayores se añadirá
otra similar destinada a embara-

zadas. Las madres que reciben la
inmunización generan anticuer-
pos que atraviesan la placenta y
protegen al bebé de sufrir una in-
fección grave. Su eficacia es de
un 81% en los tres primeros me-
ses de vida, y un 67% en los tres
siguientes, según los datos preli-
minares publicados por Pfizer. A
estas dos vacunas se suman otras
inmunizaciones, y tambiénun an-
ticuerpo monoclonal reciente-
mente aprobado en Europa que
protege a los niños durante los
primeros cinco meses de vida.

El virus fue descubierto en
1956 y actualmente es la principal
causa de muerte en niños de me-
nosdeunaño, después de lamala-
ria. Los más vulnerables son los
pequeños de cero a seis meses.
Cumplidos los dos años, práctica-
mente todos los niños se han in-
fectado al menos una vez, y los
contagios sucesivos les van prote-
giendo hasta no revestir grave-
dad en la mayoría.

En 1965 se comenzó a probar
una primera vacuna basada en
un virus desactivado. Todo pare-
cía funcionar hasta que llegó el
invierno del 66. Los bebés comen-

zaron a infectarse y la vacuna les
provocó una reacción exacerbada
que aumentó sus probabilidades
de hospitalización. Dosmurieron.
La investigación en el campoque-
dó paralizada durante décadas.

Nadie sabría por qué sucedió
aquel desastre hasta casi 50 años
después. En 2013, un equipo de
los Institutos Nacionales de Salud
de EE UU liderado por Barney
Graham fue el primero en usar
cristalografía por rayos X para in-
movilizar al virus microscópico y
averiguar la estructura completa
—átomo a átomo— de su proteína
F, que es esencial para que pueda
entrar en las células humanas y
provoque una infección. Los in-
vestigadores descubrieron que
esa proteína era como un mons-
truo microscópico. Antes de en-
trar en una célula tiene una for-
ma similar a un diente incisivo,
pero después se convierte en un
afilado colmillo capaz de perforar
la membrana celular para que el
virus alcance el interior de la célu-
la y secuestre su maquinaria bio-
lógica para reproducirse.

Los investigadores descubrie-
ron que en un primer contacto, el
sistema inmune humano es inca-
paz de reconocer la proteína viral
cuando ya tiene forma de colmi-
llo, por eso las vacunas de los se-
senta no protegían a los bebés.
Sin embargo, el sistema inmune
es perfectamente capaz de identi-
ficar la misma proteína antes de
la fusión, cuando se asemeja a
una inocente paleta, y elimina al
virus de formaeficaz antes de que
cause daño. Los investigadores
fueron los primeros en conseguir
paralizar a esta esquiva molécula
en su configuración prefusión,
quees la basede las actuales vacu-
nas y anticuerpos terapéuticos.

Detenido un profesor en
Reus por tocamientos

La archidiócesis de Madrid pu-
blicó ayer el recuento anual de
los casos de abusos sexuales
eclesiales que ha recibido Repa-
ra, su oficina de atención a vícti-
mas: 34 denuncias contramiem-
bros de la Iglesia, en 23 de las
cuales las víctimas eran meno-
res cuando sucedieron los he-
chos. De estos casos, 16 no ha-
bían salido aúna la luz. La dióce-
sis no ha informado del número
de agresores, aunque matiza
que hay varios afectados que se-
ñalan a un mismo sacerdote de
Madrid. Solo una decena de los
casos fueron cometidos por
sacerdotes pertenecientes al
obispadomadrileño (dos contra
menores). El resto de acusacio-
nes son contra cinco curas de
otras diócesis (cuatro referen-
tes a menores) y contra 19 reli-
giosos de diferentes congrega-
ciones omovimientos eclesiales
(17 referentes amenores). La en-
tidad tampoco ha señalado a
qué orden u obispado pertene-
cen los acusados, la fecha de los
abusos ni el lugar concreto.

La oficina Repara también
ha atendido a lo largo del últi-
mo año 53 casos de agresiones
sexuales dentro del ámbito in-
trafamiliar. La mayoría de vícti-
mas (44) eran menores cuando
las sufrieron y cuatro de ellas lo
son en la actualidad. En total, 87
denuncias, dentro y fuera del
ámbito eclesiástico, una cifra
que supera el cómputo de los
dos años anteriores, en 2020
fueron 64 y 49 en 2021.

Siete de los denunciantes for-
man parte de los tres informes
con 500 casos que EL PAÍS en-
tregó entre 2021 y 2022 a la Con-
ferencia Episcopal Española y al
Vaticano. Tras la publicación de
estos trabajos periodísticos,Ma-
drid ha sido una de las pocas
diócesis en abrir una investiga-
ción de los casos (12 de las 500)

y también en informar del esta-
do de los procesos. Hecho que
no se repite en el resto de 69
diócesis españolas y en lamayo-
ría de órdenes. Un año después
de que estallara el escándalo, la
Iglesia ha cerrado filas y se si-
gue negando a revelar lo que sa-
be: este diario preguntó a fina-
les de año a las 141 entidades
religiosas sobre el númerode ca-
sos que conocen, cuántos proce-
dimientos canónicos han abier-
to y cuántas indemnizaciones
han pagado. Solo el 13% aportó
algún dato.

En España, a falta de cifras
oficiales, EL PAÍS creó una base
de datos que se actualiza perió-
dicamente con los casos que ya
han salido a la luz, bien a través
de sentencias o en medios de
comunicación. Hasta ahora
—sin contabilizar aún los aporta-
dos por Repara—hay 910 acusa-
dos y 1.741 víctimas. La archidió-
cesis de Madrid, dirigida por el
cardenal Carlos Osoro, es una
de las excepciones a la general
opacidad de los obispados espa-
ñoles. En los últimos años, ha
apostado por la transparencia y
por que todos los casos de abu-
sos salgan a la luz.

Para Miguel García-Baró, di-
rector de Repara ymiembro del
equipode la comisión del Defen-
sor del Pueblo que investiga la
pederastia en la Iglesia, acoger
a las víctimas es el motor más
importante para poner en mar-
cha “el cambio moral y cultural
que se necesita” para poner fin
a esta lacra. En cuanto a las in-
demnizaciones, Repara noha in-
formado de cuántas se han en-
tregado, ya que “es una cuestión
de la que se encarga el tribunal
eclesiástico de la archidiócesis”.

Otras 15 personas acudieron
a Repara para denunciar abu-
sos de autoridad dentro de la
Iglesia, una realidad habitual,
pero no tan conocida.

La vacuna contra el virus
sincitial abre una era en la
lucha frente a otros patógenos
La investigación de décadas sobre esta infección hizo posible
desarrollar las inyecciones para frenar el coronavirus

La archidiócesis de
Madrid recibe 34
denuncias de abusos
En 23 de los casos, las víctimas eran
menores cuando sucedieron los hechos

Una enfermera de una UCI atendía a un paciente con virus sincitial, en noviembre en Stuttgart. / M. M. (GETTY)

La enfermedad
provoca cada año
la muerte de unos
100.000 bebés

Este invierno
regresó tan fuerte
que colapsó las
UCI pediátricas

EFE, Tarragona

JULIO NÚÑEZ, Madrid

NUÑO DOMÍNGUEZ, Madrid
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Representantes de distintas religiones
entregan una declaración en defensa de la
vida en el CGPJ, el Congreso y Presidencia
MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

Representantes de la Iglesia católica, las ortodoxas, la Comisión Islámica, la iglesia anglicana y
la evangélica entregarán en distintas sedes de los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y
judicial) la 'Declaración interreligiosa sobre la dignidad de la vida humana' que han
consensuado ante la "preocupación creciente" porque entienden que "la vida humana queda
gravemente desprotegida" por las últimas leyes en España.

En concreto, según informó la Conferencia Episcopal Española (CEE) , la entrega a las
autoridades de este documento que rubricaron este miércoles los distintos representantes en la
sede del Episcopado en Madrid tendrá lugar esta tarde a las 17.00 en el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), a cargo de una delegación integrada por César García Magán, secretario
general de la CEE; Carlos López Lozano, de la Iglesia Española Reformada Episcopal; y
monseñor Timotei, metropolita de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Rumanía.

Este jueves, a las 9.00 horas, el secretario de la Comisión Islámica de España, Mohamed Ajana,
y Andrey Kordochkin, de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú, harán lo propio en el
Ministerio de la Presidencia. Posteriormente, a las 11 de la mañana, la secretaria ejecutiva de la
Federación de Entidades Evangélicas de España, Carolina Bueno, y el el metropolita de la
Iglesia ortodoxa del Patriarcado Ecuménico, monseñor Besarion, lo entregarán en el Congreso
de los Diputados.

En la declaración, los firmantes ponen en valor "que la vida es un don de Dios para el conjunto
de la creación y de la humanidad", "que la dignidad humana no depende de sus circunstancias
vitales ni del consenso social, sino que es una cualidad intrínseca de todo ser humano, cuyos
derechos han de ser respetados siempre" y "que toda vida humana, por tanto, en su inviolable
dignidad, debe ser protegida desde el principio hasta el fin".

"Que el respeto a la dignidad de la vida de todo ser humano y sus derechos fundamentales,
especialmente de los más débiles, son signos del progreso y la prosperidad de una sociedad y
no puede considerarse que dicho respeto sea un retroceso o sea contrario a la libertad", puede
leerse también en la declaración.

Este texto consensuado, indicaron, lo plantearon "desde el respeto a los representantes de los
tres poderes del Estado español, Legislativo, Ejecutivo y Judicial" y el "reconocimiento a su
legitimidad democrática" y "no poniendo en duda que trabajan en buena conciencia y de buena
fe por el bien común", pero en él subrayaron que a pesar de que hay "conflictos de derechos" y
que son "difíciles", "no pueden resolverse de forma enérgica con el sacrificio de uno de los
derechos fundamentales afectados (en este caso, el derecho a la vida) haciendo prevalecer el
otro".

"Como representantes pertenecientes a confesiones religiosas distintas pero unidos en la
defensa de la vida, de la dignidad humana y de los derechos humanos -especialmente de los

https://www.lavanguardia.com/vida/20230215/8759965/representantes-distintas-religiones-entregan-declaracion-defensa-vida-cgpj-congreso-presidencia.html


más vulnerables-, rogamos a nuestros fieles, a la sociedad en general y a la comunidad política,
que reflexionen una vez más y asuman el compromiso de cooperar y trabajar juntos para que
toda vida humana sea protegida y custodiada como un don de Dios, dotado de la más alta
dignidad", aseguraron.

(SERVIMEDIA) 15-FEB-2023 16:11 (GMT +1) AHP/clc

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

Tarragona
Joaquin Modesto Mone 
Monreal. Ha mort a 63 anys.
Diego Perez Lara. Ha mort 
a 89 anys. El seu funeral serà 
avui a les 12 h. al Tanatori.
Dolores Catalan Bru. Ha 
mort a 93 anys. El seu funeral 
serà avui a les 16 h. al Tanatori.

DEFUNCIONSFELICITACIONS

Envia el text i la foto de qui vulguis felicitar a 
publicitat@mestarragona.com

Oriol avui fas 15  anys. Moltes 
felicitats de part de tota la teva 
família que t’estima molt.

¡¡Feliz cumpleaños hermani-
ta!! Este año cambias de nú-
mero, pero no te preocupes 
que estas y eres mucho mejor. 
No cambies nunca. Te quere-
mos infinito. Tu familia.

LA GATERA.

Os presentamos a ROMA, una ga-
tita super cariñosa de 3,5 meses. La 
entregamos con la primera vacu-
na, desparasita, testada y con chip.

Contacto: 666 676 021
(solo por WhatsApp)

ADOPCIÓ D’ANIMALS

ACN

Montserrat Barenys i Busquets 
(Barcelona, 1930), de 92 anys i 
actualment veïna de Sant Joan 
de les Abadesses (Ripollès), ha 
donat una part del seu arxiu 
personal a l’Arxiu Montserrat 
Tarradellas i Macià del Mo-
nestir de Poblet. És la primera 
dona que aporta documentació 
a aquest espai, que custodia el 
fons del president Tarradellas 
i altra informació relacionada 
amb la Guerra Civil, l’exili i el 
restabliment de la Generali-
tat. Filla d’un capità republicà 
represaliat pel franquisme, va 
ser activista antifranquista i ha 
dedicat la seva vida «a la lluita 
per la llibertat» de Catalunya en 
moviments i institucions. 

A 92 anys, es defineix com a 
una «persona activa que encara 
té coses a fer». Explica que ha-
via arribat al moment de cedir 
una part del seu fons personal 
i ho ha fet amb més de 50 cai-
xes que es troben dipositades al 
Monestir de Poblet i que es co-
mençaran a catalogar ben aviat. 
«Ara ja soc gran i penso que és 
informació interessant per si 

algun dia algú ho vol estudiar. 
No m’agradava la idea que es 
perdés tontament i penso que 
és una bona decisió fer-ho ara», 
subratlla. La documentació en-
tregada per Barenys forma part 
de la seva lluita antifranquista, 
però també de les seves estades 
a l’estranger i la feina que va fer 

com a activista i militant d’ERC, 
entre moltes altres activitats i 
facetes. Entre la documentació 
hi ha cartes, entrevistes, foto-
grafies i cartells que no només 
se cenyeixen al terreny polític, 
sinó també la cultural perquè 
la seva faceta artística és un eix 
essencial en la seva vida.

Montserrat Barenys, la primera 
dona en entregar arxius a Poblet

Barenys a la seva casa de Sant Joan de les Abadesses.

ACN

MEMÒRIA HISTÒRICA

La veïna del Ripollès ha donat part del seu fons personal al monestir
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Local Comarques

n SOS Costa Brava va celebrar 
dissabte  la seva assemblea gene-
ral, durant la qual es va produir la 
renovació de la junta per als pro-
pers dos anys: el fins ara presi-
dent, Sergi Nuss (Associació Na-
turalistes de Girona) ha deixat pas 
a Irene Gisbert (SOS Palafrugell), 
que es posa així al capdavant de 
l’entitat. Gisbert estarà acompa-
nyada pel vicepresident, Pau 
Bosch (Salvem la Platja de Pals), 
Inés Ripoll (Salvem Begur), Anna 
Albó (Iaeden), Marta Ball.llosera 
(Fòrum Escala Empúries), Julià 
Castelló (la Manduca), Jordi Gai-
tan (Salvem Pinya de Rosa), Mag-
da Riera (Salvem el Golfet), Lluís 
Toldrà (Depana), Raul Valls (CST) 
i Carina Vizcaíno (Junta d’Arbres 
de Calonge). Així, la nova junta 
tindrà una àmplia representació 
de les 26 entitats que en aquests 
moments formen part de la fede-
ració SOS Costa Brava. 

La nova junta ja ha establert 
quines seran les prioritats per 
aquest 2023. La seva voluntat és 
continuar treballant per aconse-
guir el Conservatori del Litoral, 
defensant que s’ha de finançar 
amb un 50% de la taxa turística. 
La federació vol que la Generali-
tat redacti i impulsi la llei que ha 

de crear aquest organisme, que 
ha de servir per adquirir terrenys 
que puguin estar en perill d’edifi-
cació. En aquest sentit, volen ela-
borar el llistat d’espais suscepti-
bles de ser comprats amb els 2,5 
milions d’euros compromesos en 
el pressupost del Govern català 
per aquest 2023. 

De cara a les eleccions muni-
cipals, també volen fer una cam-
panya per reclamar als ajunta-
ments la revisió del planejament 
urbanístic, la desclassificació de 
sòls i la salvaguarda de pinedes. 
En aquest sentit, estaran molt a 
sobre dels POUM en revisió de 
Cadaqués i Begur, així com dels 
municipis amb suspensió de lli-
cències o modificacions (Palafru-
gell, Sant Feliu i l’Escala).

Irene Gisbert  
és escollida nova 
presidenta de  
SOS Costa Brava  

L.F.G. GIRONA

u És membre de SOS 
Palafrugell i agafa el relleu de 
Sergi Nuss (Naturalistes), que 
seguirà vinculat a la federació

Irene Gisbert. 

DIARI DE GIRONA

n Montserrat Barenys i Busquets, 
de 92 anys i  veïna de Sant Joan de 
les Abadesses, ha donat una part 
del seu arxiu personal a l’Arxiu 
Montserrat Tarradellas i Macià 
del Monestir de Poblet. És la pri-
mera dona que aporta documen-
tació a l’espai, que custodia el 

fons del president Tarradellas i  
informació relacionada amb la 
Guerra Civil, l’exili i el restabli-
ment de la Generalitat. Filla d’un 
capità republicà represaliat pel 
franquisme, va ser activista anti-
franquista i ha dedicat la vida «a 
la lluita per la llibertat» de Cata-
lunya en diferents moviments i 
institucions. Una lluita que, diu, 
és la de moltes dones «que van 
néixer massa aviat i que, malau-
radament, han quedat en l’oblit». 

«La meva vida sempre ha estat 
relacionada amb la defensa del 
nostre país i amb el coneixement 

exterior i interior que se’n té, que 
fa molta falta, i hi ha moltíssimes 
hores i anys en aquests docu-
ments que he entregat», explica. 
Als 92 anys, es defineix com a una 
«persona activa que encara té co-
ses a fer». Explica que havia arri-
bat al moment de cedir una part 
del seu fons personal, després 
d’una primera remesa que va di-
positar fa uns anys al Museu 
d’Història de Reus. I ara ha fet la 
segona part, amb més de cin-
quanta caixes que ja es troben di-
positades a Poblet i que es co-
mençaran a catalogar en breu. 

Es converteix així en la prime-
ra dona que lliura fons documen-
tal a aquest arxiu i ho fa amb una 
idea molt clara: recordar les per-
sones anònimes que van lluitar 
per la defensa de Catalunya en 
temps difícils com el franquisme. 

Una veïna de Sant Joan de les Abadesses,  primera 
dona en donar part del seu fons personal a Poblet

ACN/DdG. SANT JOAN DE LES ABADESSES 

u Monserrat Barenys vol 
recordar les persones 
anònimes que van defensar 
Catalunya durant el franquisme

Barenys, durant el moment de la cessió del seu fons. ACN

n Les masies tradicionals i els 
blocs plurifamiliars construïts 
entre els anys 60 i 80 són dues de 
les tipologies d’habitatges més 
habituals a les comarques gironi-
nes. Moltes d’elles, però, són 
construccions envellides. Per tal 
de promoure-hi  una rehabilita-
ció energètica, la Diputació de Gi-
ronai l’Observatori de la Rehabi-
litació i Renovació Urbana de les 
comarques de Girona han impul-
sat un estudi per ajudar a enten-
dre el comportament energètic 
dels habitatges i dur-hi a terme 
actuacions per millorar-ne l’efici-
ència. Entre les conclusions s’ob-
serva que, en el cas dels blocs de 
pisos, es pot aconseguir una bona 
rehabilitació energètica per 
menys de 15.000 euros. En el cas 
de les masies i cases rurals, molt 
més àmplies, se’n necessiten uns 
25.000 de mitjana. L’estudi es va 
presentar ahir a la tarda a la Casa 
de la Cultura.  

 Per elaborar l’estudi, s’han 
analitzat 623 masies tradicionals 
i cases rurals de Llagostera, Olot, 
Sant Feliu de Buixalleu, Blanes i 
Figueres. En el cas dels immobles 
plurifamiliars, se n’han observat 
5.066 entre Palafrugell, l’Escala, 
Girona, Ripoll i Arbúcies.  L’infor-
me porta per títol Identificació de 
les tipologies edificatòries i de les 
solucions energètiques dels habi-
tatges de les comarques gironines. 

Es tracta d’un treball desenvolu-
pat per la cooperativa Cíclica que 
vol oferir una visió de l’estat ener-
gètic d’una part representativa 
del parc d’edificis de la demarca-
ció, per tal de fomentar interven-
cions que afavoreixin la reducció 
de les emissions de CO2 i el con-
fort de les llars.  

Una «eina pràctica»  

 La Diputació explica que l’estudi 
pretén ser «una eina pràctica», 
tant per a la ciutadania com per 
als professionals, «perquè puguin 
entendre el comportament ener-
gètic de l’habitatge i conèixer qui-
nes solucions s’hi poden aplicar 
per millorar-lo i quin cost estimat 

tindrien». D’aquesta manera, s’ha 
analitzat el sistema constructiu 
d’aquests dos tipus d’edificis i se 
n’ha estudiat el comportament 
energètic a través d’un quadre 
amb diferents indicadors (de-
manda de calefacció, qualificació 
energètica de demanda de cale-
facció, el consum primari total i la 
qualificació del consum global). 
Partint d’aquestes dades, s’han 
identificat les possibles actuaci-
ons de millora encaminades a ac-
celerar el procés de descarbonit-
zació i s’ha valorat en termes eco-
nòmics el cost que tindria la im-
plantació d’aquestes millores. 
L’objectiu és promoure aquest ti-
pus de rehabilitacions.  

u Un estudi promogut per la Diputació i l’Observatori de la Rehabilitació 
calcula que les millores podrien costar entre 15.000 i 25.000 euros

Una guia vol fomentar la 
rehabilitació energètica 
de masies i pisos antics  

LAURA FANALS. GIRONA 

La presentació de la guia, ahir a la casa de Cultura. DIPUTACIÓ DE GIRONA
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Local Girona-Gironès

n L’oposició de l’Ajuntament de 
Girona està negociant amb el go-
vern municipal la convocatòria 
d’un ple extraordinari per dema-
nar al Departament d’Educació 
que no s’elimini l’ESO de l’institut 
Narcís Xifra. El PSC va anunciar di-
mecres que presentaria una pro-
posta als grups municipals per  
pactar la convocatòria d’un ple ex-
traordinari per, posteriorment, 
presentar una proposta de resolu-
ció al Parlament que servís per evi-
tar la desaparició d’aquesta línia 
d’ensenyament.  

El ple tindria un únic punt de 
l’ordre del dia per serviria per de-
manar al govern de la Generalitat 
de manera unànime que el Pont 
Major continuï tenint l’ESO al bar-
ri. La necessitat que el text que es 
vol portar al Parlament tingui 
l’acord de totes les formacions és 
el que estaria retardant la decisió 

de convocar aquest plenari. Al llarg 
del dia d’ahir hi va haver multitud 
de contactes entre les diferents for-
macions per arribar a un consens 
previ per la redacció del possible 
document que primer s’aprovaria 
en aquest ple extraordinari i pos-
teriorment es portaria a debat al 
Parlament. Amb el reglament a la 
mà, la suma de regidors de l’opo-
sició favorable a aquesta convoca-
tòria ja fa que legalment s’hagi de 
convocar aquest plenari, però la 
idea és que sigui una demanda de 
tot l’Ajuntament per presentar un 
document amb prou musculatura. 

Des de Guanyem Girona ahir 
mateix ja van anunciar que han ar-
ribat a un acord amb el grup soci-
alista per impulsar aquest plenari 
extraordinari per tractar la proble-
màtica. Guanyem va recordar que 
la suma de regidors d’ambdues 
formacions supera el límit esta-
blert per a fer-ho. En concret n’hi 

ha prou amb una quarta part dels 
27 regidors per fer-ho. I Guanyem 
i el PSC en sumen ja 12.  

La candidata de Guanyem i 

membre del CEM, Queralt Vila, ha 
destacat que «la defensa de l’edu-
cació pública mereix transparèn-
cia i consensos de ciutat» i ha indi-
cat que «en el cas de la decisió de 
la Conselleria i de l’Ajuntament de 
tancar l’institut Narcís Xifra ve 
mancada d’ambdues». 

«Malgrat tot, la posada en mar-
xa d’una Formació Professional 
moderna, innovadora i forta al 
Pont Major és una bona notícia. El 
nostre grup considera però que és 
important mantenir l’ESO, en pri-

mer lloc, i fer possible també que 
hi hagi una Formació Professional 
de referència en aquest barri», pro-
posava la portaveu Sílvia Paneque. 

Des que es va saber que el De-
partament vol eliminar l’ESO de 
l’institut Narcís Xifra hi ha hagut di-
ferents reunions, protestes i comu-
nicats de rebuig per una proposta 
que feia mesos que es treballava i 
que, pretén convertir el centre en 
un «referent» de la Formació Pro-
fessional i també amb un ventall de 
batxillerats especialitzats.

L’oposició 
forçarà un ple 
extraordinari 
sobre el Xifra
u El PSC impulsa una proposta per portar un 
document al Parlament perquè el Govern repensi 
els canvis a l’institut i ja té l’aval de Guanyem 

TAPI CARRERAS. GIRONA

El president de l’AMPA del Narcís Xifra parlant amb l’alcaldessa, en una protesta recent. MARINA LÓPEZ (ACN)

Amb el reglament a la 
mà, es podria convocar 
ja la sessió, però es vol 
pactar prèviament un 
document vàlid per tots

La Biblioteca de 
Quart rep material 
documental             
de Narcís Bou

DdG. QUART

n La Biblioteca Miquel Pairolí de 
Quart ha incorporat, recentment, 
material documental de Narcís 
Bou i Fabrellas. Eugeni Bou, germà 
d’aquest quartenc, recentment 
traspassat, n’ha fet el lliurament a 
l’Ajuntament de Quart en nom de 
la família Bou-Fabrellas. 

Aquest material està conformat 
per diversos documents, recollits 
al llarg dels anys per en Narcís Bou, 
en l’exercici de dues de les seves 
principals aficions: el col·leccionis-
me i el futbol. Entre la documenta-
ció hi ha una gran col·lecció de pro-
grames de festa major, reculls de 
premsa i diverses fotografies anti-
gues del municipi. Des de l’Ajunta-
ment de Quart s’ha volgut agrair el 
gest de la família, gràcies al qual 
aquest patrimoni documental del 
poble estarà a disposició de tot-
hom que el vulgui consultar.

n Girona vol donar un nou impuls 
per promoure les visites turísti-
ques al voltant de la Catedral, per 
conèixer millor el seu patrimoni, 
un producte cultural conegut com 
a «Girona Episcopal». Ahir es va 
donar el tret de sortida a la inicia-
tiva amb una jornada formativa 
adreçada al sector turístic, per do-
nar-los eines per oferir la visita. La 
jornada es va celebrar a l’auditori 
del Col·legi d’arquitectes de Cata-
lunya (COAC–Girona), organitza-
da per l’Ajuntament -a través de 
l’Àrea de Promoció Econòmica-, 
del Museu d’Art de Girona i de la 

Catedral de Girona, amb la col·la-
boració del COAC-Girona. 

«Girona, ciutat episcopal» és el 
nom que se li va donar a la jorna-
da, que va consistir en dues con-
ferències. Una sobre el model del 

valor patrimonial i turístic de «Gi-
rona Episcopal» a càrrec de la his-
toriadora de l’art per la Universitat 
Internacional de Catalunya Marta 
Crispí, i l’altra sobre el barri de la 
Catedral i els seus mil anys d’his-

tòria, a càrrec del també historia-
dor de l’art Miquel Àngel Fumanal. 
Com a cloenda, les persones par-
ticipants en l’acte van fer un recor-
regut a peu pels principals punts 
de la visita «Girona Episcopal». 

La regidora de Promoció Eco-
nòmica, Glòria Plana, explicava 
que «aquest relat patrimonial i la 
una ruta turística basada en la Gi-
rona episcopal ha de permetre 
obrir el ventall de productes turís-
tics relacionats amb la cultura, 
com són les visites guiades, així 
com crear nous fluxos turístics cap 
a la part alta del Barri Vell». Plana 
també recordava que «una de les 
línies prioritàries que marcava el 
Pla Estratègic de Turisme de la ciu-
tat de Girona era donar suport a la 
creació i posada en marxa de pro-
ductes estratègics, a més de posar 
en valor actius i recursos turístics 
i culturals».

Girona impulsa una nova oferta turística 
per conèixer l’entorn de la Catedral

DdG. GIRONA

u Tret de sortida a la iniciativa 
amb una jornada que consta 
de dues conferències i una 
visita per la «Girona Episcopal»

Una visita turística a la Catedral. AJUNTAMENT DE GIRONA
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ANA MINGUELLA 
SARRAL 

Gemma Magre Ramírez, de 17 
años de edad, ha descubierto la 
simbología que esconde la ermi-
ta de Sant Cosme i Sant Damià 
de Sarral en su Trabajo de Inves-
tigación (TDI) de fin de bachille-
rato en el Instituto Jaume Hu-
guet de Valls, teniendo como tu-
tor a Antoni Marsal.  

Bajo el título ‘La ermita dels 
Sants Metges de Sarral: simbolo-
gía y repercusión’, sus casi cien 
páginas le han valido la máxima 
puntuación de los tres miembros 
del tribunal, en torno a la figura 
de estos dos hermanos cristianos 

nacidos en Arabia en el siglo III 
d.C. 

Según Magre, el tejado de la 
ermita es un barco colocado del 
revés en el que el campanario ha-
ce de timón. En el interior, el nú-
mero de hileras de bancos no es 
casualidad: a la derecha hay nue-
ve bancos y a la izquierda, ocho, 
representando las costillas de 
Adán y Eva según la descripción 
de su creación divina recogida en 
el Libro del Génesis.  

Una de las partes más impor-
tantes de la ermita es la famosa 
reja-vidriera, obra de Josep Grau-
Garriga, de ocho metros de an-
cho por casi ocho de altura, he-
cha con herramientas agrícolas y 

otros elementos –como unos fór-
ceps de médico– aportados por 
los habitantes de Sarral. La puer-
ta está montada sobre una es-
tructura de hierro formando una 
bella composición de formas cir-
culares. El simbolismo religioso 
está relacionado con la eucaris-
tía. Gemma explica en el TDI que 
«el rosetón de la puerta recuer-
da la Hostia Santa que se ofrece en 

la misa y la similitud que tienen 
las herramientas al estar distri-
buidas de forma circular». «Las 
que encontramos a cada lado del 
rosetón podrían representar la 
luz, que es la misericordia de 
Dios», añade la autora. 

Las ventanas en forma de ojos 
de buey pueden representar un 
elemento del barco –en relación 
con el tejado– o también la euca-

ristía por su forma redonda y por 
unas piedras alargadas que las 
rodean y que todas juntas crean 
un efecto de luz. Los rayos del sol 
que entran a través de esas venta-
nas se reflejan directamente so-
bre el altar como figura de la 
consagración, la parte más im-
portante de la misa. 

En la plaza frente a la ermita 
hay una cruz de alabastro en el 
centro con el monograma de la 
Virgen (MA de Ave Maria). Allí 
se reunían los habitantes de Sa-
rral como un espacio de encuen-
tro y de acogida. Asimismo, en el 
antiguo camino a la ermita hay 
catorce estaciones del Vía Crucis 
cuyo simbolismo son, según Ma-
gre, los árboles que hay a lo largo 
del camino: el olivo, símbolo del 
martirio, de la fe y de la fecundi-
dad de la iglesia; el almendro, el 
primer árbol que florece, símbo-
lo del renacer de la persona y de 
la perseverancia y, en el centro 
de la plaza, el ciprés, que simbo-
liza la acogida. 

Para su investigación, Gemma 
Magre ha contado con la colabo-
ración de la hija del arquitecto, 
Elisa Puig; de Esther y Jordi 
Grau, hijos del artista que dise-
ñó la puerta, Josep Grau-Garri-
ga; del hijo del constructor de las 
estaciones del Via Crucis, Joan 
Pijoan; del aparejador, Anton 
Freixas Savidó, así como del herre-
ro que soldó las piezas que com-
ponen la puerta, Josep Maria 
Freixas. 

La joven estudiante ha bucea-
do también en el esfuerzo econó-
mico y social que hicieron los ha-
bitantes de Sarral durante las di-
ferentes reconstrucciones de la 
ermita. Construida en el siglo XV, 
la ermita sufrió varias modifica-
ciones hasta que en 1966 el edifi-
cio amenazaba ruina. Fue enton-
ces cuando, a propuesta del en-
tonces rector, Antoni Morell i 
Jansá, se decidió construir una 
capilla nueva siguiendo la opi-
nión del arquitecto del lugar, Jo-
sep Puig Torné. Tras algunos pa-
rones para recopilar más dinero 
y material, la obra se culminó en 
1970.  

Esta última reforma costó 
1.331.634,50 pesetas de enton-
ces, sin contar el trabajo físico e 
intelectual de las personas que 
intervinieron, importe que fue 
asumido por los habitantes de la 
localidad. 

La población de Sarral ha se-
guido muy de cerca el desarrollo 
de la investigación de la alumna 
y ha recibido con júbilo la máxima 
nota que los miembros del tribu-
nal –su tutor y dos profesores del 
departamento de Humanidades– 
le han concedido. Gemma lanzó 
un e-bando para solicitar la parti-
cipación de los habitantes de Sa-
rral en una encuesta relacionada 
con el TDI, de la que obtuvo un 
19% de respuestas del total de 
habitantes (1.500), de los cuales 
casi la mitad eran de edades 
comprendidas entre los 40 y los 
60 años.

Camp

Una estudiante descubre  
la simbología de la ermita 
dels Sants Metges de Sarral 

Reportaje. El tribunal le concede la máxima puntuación en su 
trabajo de investigación de Bachillerato

Gemma Magre 
Ramírez frente 
a la puerta de la 
ermita 
sosteniendo un 
ejemplar de su 
TDI. FOTO: CEDIDA

Detalle del tejado de la ermita, con forma de barco y el campanario. 
FOTO: CEDIDA

Bancos en forma de costillas y puerta de hierro. FOTO: CEDIDA
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Barcelona fa balanç de les accions pel
compliment del dret a la llibertat religiosa |
Catalunya Religió
OAR Les jornades 'La llibertat religiosa en el marc de la interculturalitat' conviden a les
comunitats, entitats religioses i persones de l'àmbit acadèmic o de l'administració pública a fer
balanç de les accions dutes a terme en els darrers anys per al compliment del dret a la llibertat
religiosa en el marc del pla Barcelona intercultural. Es tracta d'unes jornades que organitza
l'Oficina d'Afers Religiosos de Barcelona i que tindran lloc del 28 de febrer al 2 de març. Les
inscripcions per a participar-hi són obertes fins al 20 de febrer. 

El Museu Etnològic i de Cultures del Món (MUEC) i l’Oficina d'Afers Religiosos de Barcelona
(OAR) tornen a unir esforços per organitzar aquestes jornades. El MUEC serà la seu de les
jornades el dia 28 de febrer i també oferirà una visita a la seva col·lecció: 'Viatges sagrats. La
humanitat i les religions'. Altres entitats que col·laboren en aquestes jornades són Cementiris de
Barcelona, la Catedral de Barcelona i la parròquia ortodoxa romanesa Sant Jordi.

Tot el programa de les jornades s’ha concebut amb activitats en diferents formats que
combinaran espais de reflexió amb activitats més participatives i vivencials. L’objectiu és donar
espai a formes d’expressió diferents més enllà dels discursos acadèmics, amb la voluntat de fer-
les més properes a la ciutadania.

D’aquesta manera, les jornades volen atreure un públic divers, plural i de diferents àmbits: les
mateixes comunitats i entitats religioses i espirituals de la ciutat, protagonistes principals de les
jornades, persones responsables municipals, també protagonistes d’aquests escenaris
plantejats a les jornades, persones del món acadèmic, investigadores o interessades en
diferents àmbits relacionats amb algun dels temes de les jornades, i la ciutadania en general
que tingui interès en l’aplicació efectiva de la llibertat religiosa en aquest nou marc de la
interculturalitat.

L'aplicació efectiva del dret a la llibertat religiosa a la ciutat

El pluralisme religiós s’ha integrat com a part de les polítiques d’interculturalitat gràcies
al nou pla Barcelona Interculturalitat (2021-2030), que, més enllà del compromís per avançar cap
a una igualtat real i efectiva de drets, implica també el reconeixement i el respecte de la
diversitat cultural i la pluralitat religiosa com un aspecte estructural de la societat que cal tenir
present i valorar, i l’objectiu de facilitar la interacció positiva, la generació de vincles, la
participació i el diàleg intercultural en condicions d’igualtat.

La jornades estan destinades a posar el focus sobre aquest nou marc de la interculturalitat en
l’aplicació efectiva del dret a la llibertat religiosa a la ciutat de Barcelona. Permetran fer un
balanç de les accions que s’han dut a terme en els darrers anys per avançar en el compliment
efectiu d’aquest dret i recollir alhora demandes i propostes de diverses comunitats i entitats de la
ciutat.

"Cal prendre consciència que la religiositat i l’espiritualitat és present en el dia a dia de la

https://www.catalunyareligio.cat/ca/barcelona-fa-balanc-accions-pel-compliment-dret
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/inscripcions-obertes-jornades-la-llibertat-religiosa-en-el-marc-de-la-interculturalitat_1254123
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2023-02/Programa-jornades-llibertat-religiosa-interculturalitat.pdf
https://www.eternumevents.com/la-llibertat-religiosa-en-el-marc-de-la-interculturalitat/
https://www.barcelona.cat/museu-etnologic-culturesmon/ca/inici
https://www.cbsa.cat/
https://catedralbcn.org/
https://www.bisericabarcelona.es/CAT/index.html
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/pla-barcelona-interculturalitat-2021-2030


ciutadania barcelonina en molts àmbits de la societat: l’educació, el món laboral o l’ocupació de
l’espai públic", diuen des de l'OAR. I, a més, la pandèmia ha fet aparèixer nous escenaris de
trobada, de treball i d’adaptació pel que fa a les comunitats i entitats religioses en general i de
Barcelona en concret, com per exemple les comunitats digitals.
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El monestir 
d’Avinganya 
reobre portes 
aquest dissabte

PATRIMONI

❘ SERÒS ❘ El monestir d’Avinga-
nya, a Seròs, reobrirà les por-
tes al públic aquest dissabte 
i diumenge amb els horaris 
habituals d’anteriors tem-
porades. Així, els visitants 
podran accedir gratuïtament 
a aquest edifici monumental 
de 10.30 a 13.30 i de 15.30 
a 18.30 hores. A més a més, 
la previsió és que, coincidint 
amb l’època de la floració 
dels arbres fruiters del Baix 
Segre, el monestir obri tots 
els caps de setmana fins al 
19 de març. 

D’aquesta manera, el visi-
tant podrà conèixer la histò-
ria del primer temple trinitari 
de la península Ibèrica a tra-
vés de les seues dependències 
i audiovisuals.

Creen un joc 
online per donar 
a conèixer  
l’Alt Urgell

INICIATIVES

REDACCIÓ
❘ LA SEU D’URGELL ❘ El consell 
comarcal de l’Alt Urgell va 
posar en marxa ahir el joc 
online Què en saps, de l’Alt 
Urgell? Es tracta d’una ini-
ciativa que té com a finalitat 
donar a conèixer el patrimo-
ni, la naturalesa i els munici-
pis de la comarca d’una ma-
nera lúdica i amena. Així, a 
través de diferents tests de 
cinc preguntes, que aniran 
publicant cada dimecres, 
els jugadors posaran a pro-
va els seus coneixements so-
bre aquest territori. S’hi pot 
accedir de forma gratuïta i 
il·limitada a través de la pà-
gina web www.alturgell.cat/
que-en-saps-de-alt-urgell.

La ceramista Sara Reig i, a la dreta, algunes de les peces elaborades amb materials del Solsonès.

SARA REIG SARA REIG

Premi a una ceramista de Solsona
La Generalitat reconeix Sara Reig per un projecte d’investigació sobre els tipus d’argiles 
de la comarca || Hi va dissenyar una vaixella com a treball de final de grau

PAULA PÉREZ
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat de Cata-
lunya ha reconegut la ceramis-
ta de Solsona Sara Reig amb el 
Premi al Talent Jove 2022, que 
posa en relleu els projectes d’ar-
tesania catalans i donar-los més 
projecció, per Salvatge. Vaixe-
lles rurals. Es tracta d’un treball 
d’investigació en el qual Reig va 
analitzar múltiples tipus d’argi-
la de la comarca del Solsonès i 
va dissenyar una vaixella amb 
aquest material. Tot va comen-
çar fa quatre anys, quan l’artista 
va decidir tornar a fer ceràmica 
després d’anys dedicant-se al 
món de la il·luminació escènica. 
Amb ceramistes a la família i 
havent-se introduït en aquest art 
des de petita, Reig va començar 
a cursar el cicle formatiu de Ce-
ràmica Artística a l’Escola d’Art 
Ondara de Tàrrega, en què va 
haver de fer un treball de final 
de grau que va centrar a expli-
car els seus orígens. “L’objec-
tiu del meu projecte era poder 
parlar del territori i els paisat-
ges del Solsonès a través d’una 
vaixella”, explica. Per això, va 
portar a terme una investigació 
sobre els tipus d’argiles que es 

GUARDONS ART

podien trobar a la comarca i va 
plantejar crear un set de plats 
amb aquests materials. “L’ar-
gila de la zona em va sorpren-
dre perquè en la meua hipòtesi 
plantejava crear ceràmica coent 
aquest material a altes tempera-

tures, però les característiques 
d’aquest tipus de roca d’aquí no 
ho permetien, i llavors vaig des-
cobrir una altra manera de fer 
les coses.” La ceramista Sara 
Reig rebrà el Premi Talent Jove 
2022, dotat de 500 euros i una 

sessió d’acompanyament per 
poder desenvolupar el projec-
te, en un acte dilluns vinent al 
Palau de la Generalitat, en què 
també es farà entrega del Premi 
Nacional d’Artesania, Emprèn, 
Prestigia i Restaura.

Alumnes de la Seu demanen 
millores a l’ajuntament

EDUCACIÓ PARTICIPACIÓ

C. SANS
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Un teatre muni-
cipal, una piscina coberta, més 
papereres, fomentar el civis-
me, incrementar la neteja dels 
carrers i la vigilància policial o 
millorar el parc de Castellciutat 
i l’skate park de la Seu són no-
més algunes de les moltes petici-
ons que han fet arribar aquesta 
setmana alumnes i adolescents 
dels centres escolars de la ciu-

tat a l’ajuntament en el marc 
del consell municipal de nens 
i adolescents. 

Entre dimarts i ahir, dime-
cres, menors i representants de 
l’ajuntament, encapçalats per 
l’alcalde, Francesc Viaplana, 
van participar en la primera 
sessió plenària del curs escolar 
2022-23 després de dos anys 
sense poder celebrar-la a causa 
de la pandèmia. La sala de plens de l’ajuntament va acollir ahir el consell.

C. SANS
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Reobren les Coves de Montserrat | Les notícies i tota la
informació del Baix Llobregat i l'Hospitalet

Les Coves de Montserrat, ubicades a Collbató, tornen a obrir aquest dimecres 15 de febrer. Les entrades per accedir a les visites guiades
es poden adquirir a través de la pàgina web www.covesdemontserrat.org.

 

Durant la visita es pot observar una variada gamma d’avencs i coves que foraden l’aparent compacte massís conglomeràtic de
Montserrat. Destaca la Cova del Salnitre, coneguda arreu tant per ser la que millor resumeix la història de l'espeleologia catalana com
per la seva espectacularitat que fascinà i inspirà al llarg dels anys artistes com Santiago Rusiñol, Ramon Casas, mossèn Cinto
Verdaguer i, segons diu la tradició, Antoni Gaudí. En aquesta es pot veure un paisatge càrstic conseqüència de l’acció de l’aigua de la
pluja sobre el conglomerat, el material calcari durant milers d’anys i les múltiples esquerdes generades per diversos moviments
orogènics.

 

L’Ajuntament de Collbató ha informat que la reobertura de les Coves de Montserrat també comporta altres canvis com l’adreça
electrònica, que a partir d’ara és covesdemontserrat@pedratour.com, i el telèfon, que és el 680 536 063.

https://elfar.cat/art/43624/reobren-les-coves-de-montserrat
https://covesdemontserrat.org/wp/
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Jesuïtes Gràcia col·laborarà en la cura dels
espais verds de Barcelona | Catalunya
Religió
Jesuïtes Gràcia L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el programa 'Mans al verd' al qual s'hi ha
incorporat els Jesuïtes Gràcia, Col·legi Kostka, per col·laborar activament en la cura dels espais
verds de la ciutat. Ho faran impulsant accions per una millora de la biodiversitat urbana en
l’entorn escolar del centre.

Amb l’objectiu de promoure la cura del verd en l’alumnat, l’escola, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Barcelona i amb la coordinació d’entitats del barri, ha dut a terme la plantació de
fins a 7 espècies de plantes autòctones que permetrà promoure la biodiversitat urbana i guanyar
espai verd al barri de la Salut.

“El contacte amb la naturalesa esdevé una eina didàctica per l’alumnat de la nostra escola que,
a part de despertar interès des de ben petits per la flora i la fauna els ajuda a viure experiències
vivencials més enllà de l’aula prenent consciència de l’entorn en el qual vivim”, apunta Laura
Ceraldi, responsable de projecte mediambientals de Jesuïtes Gràcia.

Aquesta iniciativa està emmarcada dins del projecte educatiu el Kostka Verd. 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/jesuites-gracia-collaborara-en-cura-dels-espais
https://www.fje.edu/ca/jesuites-gracia/noticies/jesuites-gracia-firma-un-conveni-amb-lajuntament-de-barcelona-incentivar
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Llucmajor dedica una calle al difunto
obispo de Barcelona Antoni Vadell
Barcelona, 15 feb (EFE).- El municipio de Llucmajor (Mallorca) ha dedicado una calle al difunto
obispo auxiliar de Barcelona Antoni Vadell, nacido en la localidad y que falleció en febrero de
2022 como consecuencia de un cáncer.

Según ha explicado el Arzobispado de Barcelona en un comunicado, el obispo auxiliar de
Barcelona Sergi Gordo, que fue compañero de Vadell, viajó a Mallorca para celebrar la misa por
su fallecimiento en el santuario de Nuestra Señora de Gracia, patrona de Llucmajor, donde
descansan los restos de Vadell.

Antes de la misa, Gordo dedicó unas palabras a los ciudadanos que se agruparon en la nueva
calle 'Bisbe Antoni Badell', al asegurar que era un día de mucha emoción.

Vadell nació el 17 de mayo de 1972 en Llucmajor, y fue ordenado sacerdote con 25 años en la
parroquia del beato Ramon Llull, para dirigir más adelante el Seminario Menor de Mallorca y ser
vicario de los colegios parroquiales de Sant Josep Oriol y Corpus Christi, a Son Cotoner, en
Palma. EFE
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Obispos de Ecuador respaldan a
perseguidos por el Gobierno de Nicaragua
Quito, 15 feb (EFE).- La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) expresó este miércoles su
solidaridad con el pueblo de Nicaragua, del que señaló que "sufre la persecución de los
poderes del Estado y que ha sido condenado con el destierro o la cárcel" por el Gobierno del
presidente Daniel Ortega.

"Los que ayer lucharon contra una dictadura asesina imitan hoy lo más vil y ruin de aquello que
prometieron erradicar", señaló en un comunicado el episcopado ecuatoriano en referencia al
mandatario, para cuyo Gobierno solicitó no imponer su pensamiento único.

Los obispos del país andino mandaron palabras de aliento para los laicos, sacerdotes,
religiosos y obispos que "han sido juzgados y sentenciados por proponer los valores del
evangelio, como la verdad, la libertad y la justicia".

De manera particular mencionaron el nombre de Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y
administrador apostólico de Estelí, condenado el pasado 10 de febrero a 26 años y 4 meses de
prisión por delitos considerados traición a la patria.

Asimismo, exhortaron a los sectores populares de Nicaragua a que defiendan "su derecho a
vivir con dignidad y no se dejen manipular por ningún sistema político y económico totalitario
que promete erradicar la pobreza, la corrupción y la violencia, pero que no lo hace para
mantenerse en el poder".

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se ha acentuado 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
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Claret publica un llibre per ajudar a
entendre l'Evangeli | Catalunya Religió
CLARETIANSConocer el sentido de los Evangelios és el nou llibre que acaba de publicar
l'Editorial Claret. Com el mateix títol indica, el volum, que comenta l'Evangeli de la missa
dominical, cerca ajudar en la comprensió i reflexió d'uns textos evangèlics que, a vegades,
poden resultar difícils i densos d'interpretar per als fidels a les misses.

L'autor, Pere Ventura, ha recopilat i resumit els comentaris del sacerdot, escriptor, activista
cultural i canonge, Josep Maria Aragonès, amb una llarga experiència pastoral i catequètica.
Ventura cita el text de l'Evangeli i, a continuació, reflexiona i explica, d'una manera molt
entenedora i de fàcil lectura, la seva interpretació. Tots els comentaris estan plens de saviesa
pastoral de l'autor, la qual cosa enriqueix molt al lector a l'hora de trobar el sentit en cada text.

La publicació inclou textos dels quatre evangelis del Nou Testament: Sant Mateu, Sant Marc,
Sant Lluc i Sant Joan i dels tres temps litúrgics de l'any A, B i C: Diumenge d'Advent, Nativitat
del Senyor, La Sagrada Família, Diumenge de Quaresma, Dijous Sant, Diumenge de Pasqua,
Diumenge del Temps Ordinari, entre altres.

Pere Ventura Arnan, nascut en la petita localitat Torrelavit, va ser un catequista i membre del
Consell pastoral parroquial de Santa Maria de Lavit. Al llarg de cinquanta anys va tractar amb
Josep Maria Aragonès i amb aquest llibre ha volgut rendir-li un homenatge per la seva tasca
pastoral, que ha deixat una profunda empremta en els feligresos de Sant Marçal de Terrassola i
Santa Maria de Lavit.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/claret-publica-llibre-ajudar-entendre-evangeli
https://claretpaulus.org/ca/2023/02/15/claret-publica-un-llibre-dajuda-per-entendre-els-textos-evangelics/
https://www.claret.cat/llibre/conocer-el-sentido-de-los-evangelios-9788491364634/?c=?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
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El papa pide que terminen pronto los
crueles sufrimientos en Ucrania
Ciudad del Vaticano, 15 feb (EFE).- El papa Francisco hizo hoy un nuevo llamamiento para que
terminen pronto "los crueles sufrimientos" en Ucrania, al final de la audiencia general celebrada
en el aula Pablo VI del Vaticano.

"No olvidemos a la querida y martirizada Ucrania. Recemos para que puedan terminar pronto
sus crueles sufrimientos", dijo Francisco en un nuevo llamamiento para que cese la guerra en
ese país, que cumplirá un año el próximo 24 de febrero.

El papa aprovecha cada ocasión para pedir que termine la guerra y en la rueda de prensa de
regreso de su viaje a África reiteró su ofrecimiento a reunirse tanto con el presidente ucraniano,
Volodímir Zelenski, como con el ruso, Vladímir Putin, y explicó que no irá a Kiev porque por el
momento no puede ir a Moscú.

El pasado 9 de enero recibiendo a los embajadores acreditados ante la Santa Sede en el
tradicional encuentro de inicio de año, el papa pidió "el cese del conflicto sin sentido" en
Ucrania y recordó el peligro de una escalada nuclear. EFE
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El convent sota la muntanya
Al fons del nostre disc dur guardem, crec que tots i sovint, records vinculats a olors, gustos, sons
o sorolls… L’altre dia, baixant a la capital des dels confins de la nostra demarcació, comentava
amb un tiet meu un record vinculat a una famosa pizzeria del Cap i Casal ara ja desapareguda.

Una cosa semblant, potser per haver-ho vist en algunes teles o dibuixos de Picasso o,
simplement, de recordar aquella sufocant calor que ens feia xorrar la suor per sota la gorra en
anar-hi, em passa cada vegada que retorno als peus de l’escalinata del convent de Sant
Salvador d’Horta. També conegut sota l’advocació de la Mare de Déu dels Àngels d’Horta de
Sant Joan. Ubicat a les faldes de la muntanya de Santa Bàrbara, provoca que la silueta del
conjunt arquitectònic s’acabi confonent amb el seu entorn natural.

El conjunt del convent respon, com tots els de la seva condició, a la seva pròpia evolució
artística i històrica. Des dels elements gòtics fins als barrocs, passant per interessants mostres
de l’art del Renaixement, ens vinculen amb la presència primer dels templers, més tard dels
hospitalers i, finalment, dels franciscans –els que realment fundaren el convent i el vincularen al
culte de la Mare de Déu dels Àngels.

Més enllà dels valors intrínsecs de l’empremta, com ja dèiem, artística i històrica del cenobi, Sant
Salvador d’Horta –com també passa amb Escaladei– ens permet trobar-nos, de cara i sense
gaires floritures altisonants, amb alguns dels preceptes més purs de la teoria sobre la no-
intervenció en edificis patrimonials de John Ruskin, un dels personatges més destacats de la
intel·lectualitat anglesa del segle XIX, amb una important producció literària sobre art i estètica.

Desenvolupada, la teoria ruskiniana, ens vol fer apropar al passat amb els elements reals
conservats. Relacionada amb l’entorn i la natura de forma directa. Mantenint el que tenim sense
afegir o millorar, com sí que passa en les intervencions de Viollet-le-Duc en espais com la ciutat
fortificada de Carcassona o la socarrimada Notre-Dame de París.

Veure les restes d’alguns dels edificis del conjunt de Sant Salvador sense sostre, amb alguna
finestra sense tancament, nues de pintura o tapissos, i afegint la prova del pas del temps amb
l’erosió que s’ha provocat i rascada sobre i dins la pedra, ens apropa a l’estat en què Gaudí,
Toda, Verdaguer i tants altres veieren les restes de Poblet i Santes Creus després de la
desamortització del 1835.

Espais, com la resta de casa nostra, on passejaren sants, artistes, truans o qualsevol altre
personatge, potser sí o potser no, que ens feren eterns.

https://www.ara.cat/campdetarragona/convent-muntanya_1_4625749.html
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