
17.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 DOSSIER 



Sumari

PSC, ERC, Junts, CUP i ECP volen citar representants eclesiàstics i víctimes a
la comissió sobre pederàstia a...

4

lavanguardia.com Audiència: 29.183.325 Valor: 36.187€

Los obispos niegan datos de los casos de pederastia a la Fiscalía 6
El País , Edició: Catalunya Audiència: 99.000 Difusió: 11.822 Valor: 6.261€

El Papa: «La renuncia no está en mi agenda por el momento» 7
La Razón , Edició: Catalunya Audiència: 15.000 Difusió: 65.098 Valor: 3.282€

L'Escola Salesianes Sant Andreu passarà a ser pública el curs que ve |
Catalunya Religió

8

catalunyareligio.cat Audiència: 17.895 Valor: 486€

Arquebisbe Planellas: És important recuperar l'opinió del poble en la vida de
l'Església | Catalunya Religió

9

catalunyareligio.cat Audiència: 17.895 Valor: 486€

Casi 5.400 refugiados de Ucrania recibieron acompañamiento de Cáritas en
2022

11

lavanguardia.com Audiència: 29.183.325 Valor: 36.187€

PSC, ERC, Junts, CUP i ECP volen citar víctimes i eclesiàstics a la comissió
sobre pederàstia

12

Regió 7 , Edició: General Audiència: 28.000 Difusió: 4.972 Valor: 353€

Proposen un pla de treball sobre la pederàstia a l'Església 13
Més Tarragona , Edició: GENERAL Audiència: 34.000 Difusió: 24.420 Valor: 163€

Fiscalia critica la falta de col·laboració episcopal sobre dades d'abusos 14
La Mañana , Edició: General Audiència: 2.000 Difusió: 1.788 Valor: 862€

Almenys 4.000 menors, víctimes d'abusos a l'Església 15
El Segre en Català , Edició: Segre Català Audiència: 52.000 Difusió: 4.412 Valor: 1.077€

La Fiscalia demana dades d'abusos a ordes religiosos pel silenci dels bisbes 16
La Vanguardia en català , Edició: General Audiència: 243.000 Difusió: 40.412 Valor: 3.140€

PSC, ERC, Junts, CUP i ECP volen citar eclesiàstics i víctimes a la comissió
sobre pederàstia a l'Església | Redacció | barcelona | Societat | El Punt Avui

17

elpuntavui.cat Audiència: 407.135 Valor: 839€

El Parlament citarà representants de l'Església per donar explicacions sobre la
pederàstia

18

elnacional.cat Audiència: 8.339.392 Valor: 10.340€

Francisco: La renuncia de los papas no se puede convertir en una moda 19
lavanguardia.com Audiència: 29.183.325 Valor: 36.187€

La Rebotiga n.74. Com explicar el nomenament d'un bisbe @catreligio 20
catalunyareligio.cat Audiència: 17.895 Valor: 486€



Tercer capellà de la jove diòcesi de Terrassa que és ordenat bisbe 21
El 9 Nou , Edició: Vallès Oriental Audiència: 27.000 Valor: 1.426€

El claustre i el lapidari són els objectius a Ripoll 22
El 9 Nou , Edició: Osona y Ripollés Audiència: 27.000 Valor: 100€

Liciten les obres de l'església de Sant Joan d'Arties 23
La Mañana , Edició: General Audiència: 2.000 Difusió: 1.788 Valor: 99€

L'«app» de la guia visual de la catedral 24
Diari de Girona , Edició: ULA Audiència: 32.000 Difusió: 4.854 Valor: 248€

Investigado un antiguo sacristán de Vilanova por hurtar objetos litúrgicos 25
lavanguardia.com Audiència: 29.183.325 Valor: 36.187€

Cultura subvencionarà millores al monestir de Santa Maria de Serrateix, el
castell de Palau a Bagà i la Torre Bernat de So a Llívia - Regió7

27

regio7.cat Audiència: 366.230 Valor: 826€

Manresa 2022 s'alia amb el festival d'art de llum i aigua 29
Regió 7 , Edició: General Audiència: 28.000 Difusió: 4.972 Valor: 524€

El papa Francisco se une al dolor por la muerte de 40 migrantes en Panamá 30
lavanguardia.com Audiència: 29.183.325 Valor: 36.187€

Reclusos construirán 150 confesionarios para la JMJ de Lisboa 31
lavanguardia.com Audiència: 29.183.325 Valor: 36.187€

Cáritas desarrollará un proyecto social en Arrecife (Lanzarote) para dar una
respuesta adecuada a la exclusión

33

lavanguardia.com Audiència: 29.183.325 Valor: 36.187€

La confesión religiosa de Carlos Rivera en 'La Resistencia': ''Dios me eligió
para ser sacerdote''

35

lavanguardia.com Audiència: 29.183.325 Valor: 36.187€

Católicos se manifiestan en defensa del obispo Álvarez Lagos en México 37
lavanguardia.com Audiència: 29.183.325 Valor: 36.187€

El bisbe amb ànima d''influencer' 38
El Periódico en Català , Edició: General Audiència: 116.000 Difusió: 21.471 Valor: 4.908€

Concerts lírics al Monestir de Pedralbes 39
Ara , Edició: General Audiència: 98.000 Difusió: 16.110 Valor: 248€

Sobre 'Parlar de Déu, parlar de l'home' de Lluís Duch | Catalunya Religió 40
catalunyareligio.cat Audiència: 17.895 Valor: 486€

Subvencions per al centre cultural de Figuerola i el santuari de Montferri 42
diaridetarragona.com Audiència: 741.477 Valor: 943€

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

43

diaridetarragona.com Audiència: 741.477 Valor: 943€



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIES  

DESTACADES 



Mitjà: lavanguardia.com

Publicat: 16/02/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 29.183.325
Lectores

Valor: 36.187€

URL: https://www.lavanguardia.com/vida/20230216/8763177/psc-...

PSC, ERC, Junts, CUP i ECP volen citar
representants eclesiàstics i víctimes a la
comissió sobre pederàstia a l'Església
ACN Barcelona - El PSC, ERC, Junts, la CUP i els comuns han pactat una proposta de pla de
treball per a la comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església. Al document hi plantegen
prop de90 compareixences que inclouen representants eclesiàstics, experts sobre abusos i
víctimes de pederàstica, així com representants institucionals i d'escoles i lleure. Entre la
proposta de compareixents hi ha una representació de la Conferència Episcopal Espanyola,
l'Arxidiòcesi de Barcelona o l'Abadia de Montserrat, així com membres de centres educatius dels
Maristes o de les escoles Jesuïtes. La comissió va ser impulsada per ERC, CUP i comuns i
finalment va ser aprovada al ple per aquests grups i PSC, Junts i Cs l'abril del 2022.

Els cinc grups parlamentaris han registrat una proposta de pla de treball que ara la comissió
haurà de validar, i que previsiblement s'aprovarà perquè comptarà amb el suport dels mateixos
impulsors.

Compareixences de representants eclesiàstics i educatius

El pla de treball que han presentat els grups consta de quatre blocs d'estudi per a la comissió –
estat de la qüestió, víctimes, àmbit institucional i resposta de l'administració-, amb un bloc
dedicat exclusivament a compareixents d'àmbits institucionals i que inclou el religiós. En aquest
apartat, proposen citar representants de la Conferència Episcopal Espanyola, la Conferència
Episcopal Tarraconense, l'Arxidiòcesi de Barcelona, dels bisbats de Solsona, Vic i Barcelona i
de l'Abadia de Montserrat.

També volen que hi assisteixi una representació de l'Oficina per a la prevenció i protecció
d'abusos de l'Arxidiòcesi de Tarragona, de Pastoral de Fe i Cultura i de la comunitat islàmica a
Catalunya. A més, proposen la compareixença del capellà catedràtic de Dret Canònic i president
del Tribunal Eclesiàstic de l'Arquebisbat de Barcelona, Santiago Bueno.

Dins d'aquest bloc també es proposa que hi assisteixin representants de l'àmbit educatiu, com el
mateix Departament d'Educació, o d'escoles com les Jesuïtes, Vedruna, la Salle, l'Escola Pia i
els Maristes, entre altres. El pla de treball també inclou l'àmbit del lleure, amb compareixences
de la UFEC, la Fundació Pere Tarrés i la Fundació Catalana de l'Esplai.

Per altra banda, en un segon bloc es vol agendar una desena de compareixences de víctimes
d'abusos que hagin denunciat prèviament i públicament les situacions, així com familiars
d'aquestes o associacions que treballin amb elles.

Mirada jurídica i psico-sanitària

Per poder determinar quin és l'estat de la qüestió i fer una recopilació d'informació sobre la
situació, posant especial atenció en abusos que s'hagi comès en el sí d'institucions, es proposa
citar experts com Vicky Bernadet; Esther Gímenez, Síndica de Greuges; Ángel Gabildondo,
Defensor del Poble; una representació de l'Associació Catalana d'Infància Maltractada, i Cristina
Sanjuán, tècnica de polítiques d'Infància a Save the Children; i representants d'UNICEF.

https://www.lavanguardia.com/vida/20230216/8763177/psc-erc-junts-cup-i-ecp-volen-citar-representants-eclesiastics-i-victimes-comissio-sobre-pederastia-l-esglesia.html


A més, amb part de les compareixences es vol adoptar una mirada jurídico-penal de la qüestió,
amb representants de la Fiscalia de Menors, experts en victimologia i justícia restaurativa i amb
la presència del jutge del Jutjat d'Instrucció 6 de Barcelona, Miguel Ángel Tabares; mentre que
també es proposa que hi assisteixi una representació dels Mossos.

A banda, es citarà experts del món psico-sanitari, amb personal de l'Hospital Clínic, de la unitat
Funcional d'Abusos a Menors de Sant Joan de Déu, així com diversos experts en la matèria.

També volen que hi assisteixin periodistes que han destapat casos d'abusos, com Albert Llimó;
o autors d'estudis sobre la matèria, com Montserrat Martín, Albert Juncà o Ester Checa, entre
altres.

Finalment, es proposa citar una representació dels Departaments d'Educació i Salut, de la
Secretaria General d'Esport i de l'Activitat Física i de la Direcció General d'Atenció a la Infància i
Adolescència per explicar quins són els mecanismes de les administracions per donar resposta
a aquestes situacions.

Punt de vista europeu

Els grups també volen aprofitar per estudiar comissions parlamentàries que s'hagin
desenvolupat amb èxit a països europeus i on s'hagi "construït un model de reparació a les
víctimes d'abús a l'església catòlica efectiu i de justícia democràtica". Amb aquest objectiu volen
que compareguin representants de França, Anglaterra i Portugal.

Documentació

A banda de les compareixences a la comissió també proposen recollir diversos documents per
poder desenvolupar la investigació. Principalment es tracta de protocols d'actuació de diverses
escoles i institucions, però també inclouen estudis dels Mossos, Pontificis, de la Sindicatura de
Greuges, científics i periodístics.
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Los obispos españoles se niegan a
informar a la Fiscalía General del
Estado de los casos de pederastia
que conocen. Así lo afirmó ayer el
titular del ministerio público, Ál-
varo García Ortiz, durante la pre-
sentación en el Senado de la me-
moria anual de la entidad. El Mi-
nisterio Fiscal solicitó a finales de
2022 a las 70 diócesis españolas
que le remitiesen todos los datos
sobre abusos sexuales, “denun-
cias o testimonios recabados (...)
en el seno de congregaciones, co-
legios o cualquier otra institución
religiosa” para la “eliminación de
este lamentable fenómeno”. Des-
de entonces, han respondido me-
nos de la mitad de los obispados,
y solo cinco han aportado alguna
referencia de casos que ya están
en la justicia ordinaria, pero “na-
da que responda a la petición de
la Fiscalía”, reveló a EL PAÍS una
fuente delministerio público. “Ha
habido contestación por parte de
30 diócesis, con respuestasmode-
lo, la mayoría afirmando no tener
abiertos casos en procesos canóni-
cos, y en algunos remitiéndose a

lo ya enviado a las fiscalías provin-
ciales”, afirmó García Ortiz en la
comparecencia.

Junto a las respuestas evasi-
vas, los obispos justificaban que,
de cualquier forma, ellos no te-
nían competencia sobre los abu-
sos cometidos por miembros de
órdenes religiosas, donde se con-
tabiliza la mayor parte de los ca-
sos. “A la vista de la escasísima
información recibida, en los próxi-
mos días remitiremos los oficios
oportunos a las entidades y con-
gregaciones religiosas a las que
aluden las contestaciones de la
Conferencia Episcopal, para reca-
bar los datos sobre abusos de los
que la Fiscalía todavía carece y
sobre los que no ha sido informa-
da”, continúa el fiscal general.

La Fiscalía, reveló García Or-
tiz, está elaborando un estudio
“sobre las alternativas procesales
para reparar a las víctimas, en ca-
sos de hechos prescritos” y en los
que el agresor ha fallecido. “Di-
cho estudio analizará los referen-
tes internacionales y autonómi-
cos, siempre teniendo presente
que lo central es dotar a las vícti-

mas de una plataforma de escu-
cha, reconocimiento y posterior
reparación por los hechos sufri-
dos”. Razón por la que a finales
del año pasado comenzó a solici-
tar información a la jerarquía
eclesiástica.

La reacción de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) ante la
solicitud de la Fiscalía fue enviar
una circular interna a los obispos
donde les aconsejaba colaborar
de forma restrictiva. Firmada por
el secretario general del organis-

mo, César García Magán, la carta
recomendaba que solo se remitie-
sen a las fiscalías provinciales los
casos de víctimas que sigan sien-
do menores de edad —aunque a
esto ya les obliga la ley desde
2015—, y a la FiscalíaGeneral, úni-
camente las referencias y fechas
de estas comunicaciones. Tam-
bién sugería que se entregue la
relación de casos —de nuevo solo
las referencias y fechas— donde
las víctimas sean mayores en la
actualidad “que ya han sido comu-
nicadoshasta elmomento”. Es de-
cir, las denuncias que los obispos
comenzaron a enviar a la Fiscalía
a partir de 2019 y que no son to-
das las que conocen, sino las que
cada obispo considera “relevan-
tes”. Por lo que la Iglesia tampoco
está enviando a los fiscales aque-
llos casos que se han recibido o
juzgado internamente durante dé-
cadas, aunque no tienen la obliga-
ción legal de hacerlo.

La misiva de García Magán
también iba acompañada de dos
modelos de respuesta: uno para
aquellas diócesis que no tengan
constancia de ninguna acusación
o testimonio, y otro para aquellas
“cuyas oficinas hayan sido recep-
toras de las denuncias”.

Centralización
La Fiscalía ya pidió la misma in-
formación a la CEE, después de
que esta le entregase los dos pri-
meros informes con más de 450
casos que había recibido de EL
PAÍS, pero, en cambio, no le notifi-
caba todos los casos que solo co-
nocen los obispos y nuncahanhe-
cho públicos. La Conferencia ase-
guró que “no tenía poder para ha-
cerlo” e indicó alministerio públi-
co que contactara con cada dióce-
sis individualmente. No obstante,
el organismo religioso está centra-
lizando toda la información de las
diócesis sobre los casos de pede-
rastia y el 3 de marzo hará un
balance de todas las denuncias
que se han interpuesto tanto en
las diócesis como a los tribunales.
Los obispos nohan aclarado si da-
rán a conocer estos datos. Este
diario preguntó a finales de año a
las 141 entidades religiosas sobre
el número de casos que conocen,
cuántos procedimientos canóni-
cos han abierto y cuántas indem-
nizaciones han pagado. Solo el
13% aportó algún dato.

También el Defensor del Pue-
blo adelantó que pedirá datos de
casos concretos y acceso a los ar-
chivos. La CEE respondió que co-
laborará en esta tarea, pero no
aclaró hasta qué punto. Por otro
lado, los obispos aseguraron que
el despachoCremades&Calvo-So-
telo, al que encargaron una audi-
toría sobre el tema, tendría acce-
so a sus archivos, pero son ellos
mismos los que están eligiendo
qué documentación le entregan.

Los obispos niegan datos de los
casos de pederastia a la Fiscalía
El ministerio afirma que han contestado 30 de las 70 diócesis, y la mayoría con evasivas

La Audiencia de Barcelona ce-
lebró ayer una vista en la que
la Fiscalía, la acusación par-
ticular y la defensa expusieron
sus argumentos sobre el recur-
so que presentó el exjugador
del Barça Dani Alves contra su
ingreso en prisión preventiva
acusado de violar a una joven
enuna discoteca deBarcelona.
Tanto el Ministerio Fiscal co-
mo la acusación solicitaron
mantener preso al futbolista
insistiendo en su alto riesgo de
fuga y en los indicios que pe-
san sobre él ante la presunta
agresión sexual. Por su parte,
la defensa de Alves, ejercida
por Cristóbal Martell, subrayó
que hubo “sexo consentido”
—sin entrar a admitir si hubo
o no penetración, como expo-
nen las pruebas de ADN— y
que la víctima no tenía lesio-
nes vaginales.

En su declaración ante la
jueza que ordenó su ingreso
en prisión, Alves dio hasta tres
versiones distintas de lo ocurri-
do. Según laúltimade esas ver-
siones, la víctima, de 23 años,
le practicó una felación en los
lavabos de la zona VIP de la
discoteca Sutton. Las pruebas
biológicas, sin embargo, han
ratificado la declaración de la
víctima, que dijo que el exjuga-
dor del Barça la había penetra-
do vaginalmente. Las pruebas
biológicas revelan que los res-
tos de semen hallados en su
zona genital se corresponden
con el ADN de Alves.

Riesgo de fuga
La decisión sobre si semantie-
ne o no la prisión preventiva
para el futbolista aún no tiene
fecha concreta. La SecciónTer-
cera de la Audiencia de Barce-
lona debe resolver, en un auto,
el recurso abordado ayer. La
Fiscalía pidió que se lemanten-
ga en prisión y Ester García,
abogada de la víctima, insistió
en que el acusado presenta un
alto riesgo de fuga.Por su par-
te, el letrado del futbolista afir-
mó que se trata de un “juicio
anticipado” e insistió en el
arraigo que Alves tiene en Es-
paña: “Está empadronado des-
de 2010”. Para demostrarlo,
presentó un certificado de em-
padronamiento y el registro de
dos empresas en Barcelona
con un capital de un millón de
euros, mientras que la acusa-
ción particular señaló que en
Brasil tiene al menos 15 socie-
dades mercantiles. En la vista
del recurso no estuvo presente
el futbolista, que permanece
en prisión.

El objetivo de la Fiscalía es
recopilar todos los datos posi-
bles para “dimensionar el pro-
blema” y “ver qué iniciativas se
pueden impulsar para los casos
que ya han prescrito”, como las
posibles vías de reconocimiento
y resarcimiento de las víctimas,
según informaron en diciembre
fuentes del Ministerio Fiscal.
“El problema no está en los
casos que han salido a la luz,
sino en los que no se conocen”.

No es la primera vez que el
ministerio público intenta to-
mar las riendas de la pederas-
tia eclesial. En 2019, la entonces
fiscal general Dolores Delgado
pidió a la CEE que le informa-
se, pero los obispos ni siquiera
le contestaron. A comienzos de
2022, la Fiscalía ordenó a los 17
fiscales superiores de España
que le remitieran en un plazo
de 10 días los procedimientos
penales en tramitación en ese

momento (denuncias y quere-
llas) referidos a agresiones y
abusos sexuales a menores en
congregaciones, colegios o
cualquier institución religiosa.

El recuento fue de 68 proce-
dimientos abiertos, aunque no
diferenciaba cuáles afectaban a
la Iglesia católica o a otras
entidades, como los Testigos de
Jehová o la Iglesia Evangélica.
La cifra es una fotografía de un
instante, la de los casos abier-
tos en 2022, que no representa-
ba la totalidad de los delitos, ya
que no incluía las sentencias
condenatorias del pasado ni los
casos que solo se instruyen en
procesos eclesiásticos.

La defensa de
Alves alega en
una vista que
hubo “sexo
consentido”

Información necesaria para
dimensionar el problema

El 016 atiende a las víctimas de violencia
machista las 24 horas y en 52 idiomas, al
igual que el correo 016-online@igualdad.
gob.es o por WhatsApp en el 600 000
016. Los menores pueden dirigirse a la
Fundación ANAR 900 20 20 10.

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.

RODRIGO MARINAS / AGENCIAS
Barcelona

Álvaro García Ortiz, ayer ante la Comisión de Justicia del Senado, en Madrid. / A. PÉREZ MECA (EP)

JULIO NÚÑEZ, Madrid Los religiosos
se excusan en
que no tienen
competencias

“Remitiremos los
oficios oportunos a
las entidades”, dice
Álvaro García Ortiz
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Parece que en España, al menos 
en lo que a educación se refi ere, 
no entendemos de términos 
medios. Según un informe ela-
borado por la reputada Funda-
ción CYD, hay una mayoría 
(40,7%) de población adulta 

entre 25 y 64 años con estudios 
superiores y un 36,1% que tiene 
como máximo los estudios obli-
gatorios. Es decir, que nos en-
contramos ante una preocu-
pante situación de desequilibrio 
que conduce a los extremos. Es 
más, este coyuntura contrasta 
con los datos extraídos de la 
Unión Europea, donde el 33,4% 

ra productiva del país. Es im-
portante poner en valor los es-
tudios de formación profesional 
y potenciar la formación profe-
sional dual», explica Montse 
Álvarez,  de la Fundación CYD.

Pese a los intentos en los últi-
mos años para potenciar la for-
mación profesional en nuestro 
país, lo cierto es que sigue apos-
tando por estudios universita-
rios pese a que el mercado la-
boral indica la sobresaturación 
del mismo. De hecho, en 2021 
los graduados superiores espa-
ñoles mostraban la mayor tasa 
de temporalidad de la UE (20,2% 
frente al 10,6%) y contaban con 
un porcentaje de parados de 
larga duración superior al de la 
UE (39,9% frente al 35,7%).

Según el mencionado estu-
dio, las regiones españolas con 
un mayor porcentaje de pobla-
ción adulta con estudios obliga-
torios como máximo eran Ex-
tremadura, Castilla-La Mancha, 
Andalucía y Murcia, con cifras  
de entre el 44% y el 50%. En el 
otro extremo, en el País Vasco, 
en Madrid y en Navarra más del 
48% poseía estudios superiores. 
El mayor porcentaje de pobla-
ción con bachillerato o ciclos 
formativos de grado medio se 
daba en Aragón y Baleares, con 
valores que no llegan al 30%.

Entre los datos más curiosos 
de la radiografía educativa espa-
ñola que dibuja este informe fi -
gura que el 20,4% de los titulados 
universitarios se decanta por el 
ámbito de la educación (en la 
Unión Europea la media es del 
10,6%). En materia de negocios, 
administración y derecho se es-
pecializa el 19,3% de los titulados 
en España y el 24,5% en la Unión 
Europea, mientras que en lo que 
tiene que ver con ingenierías, 
TIC, ciencias naturales, mate-
máticas y estadística el porcen-
taje de titulados en España es 
inferior en seis puntos porcen-
tuales respecto al resto de países 
miembros de la Unión.

«Las titulaciones vinculadas 
a la rama de las ingenierías es-
tán disminuyendo su peso rela-
tivo en los últimos años, lo que 
supone que su situación es pre-
ocupante puesto que serán los 
ámbitos en los que habrá más 
demanda de profesionales de 
alta cualifi cación en el futuro», 
subraya Álvarez.

►Un informe de la Fundación CYD alerta sobre 
los desequilibrios en la formación de los españoles

España extrema: barrenderos 
o titulados superiores 

de los ciudadanos tiene titula-
ciones superiores y un 45,9% 
posee un grado medio.

«Para conseguir un mayor 
equilibrio en la fuerza de traba-
jo española, es necesario apos-
tar por un modelo de formación 
que potencie la relevancia de 
los estudios de nivel medio, que 
encajaría mejor con la estructu-

Educación

El 40,7% tiene estudios 

superiores y un 36,1%, 

los obligatorios

A.N. MADRID

DAVID JAR

Píldoras
El Papa: «La 
renuncia no 
está en mi 
agenda por 
el momento»

El papa Francisco considera que, 
aunque Benedicto XVI lo hizo, 
«eso no signifi ca para nada que la 
renuncia de los papas deba con-
vertirse en algo así como una 
moda». Así lo afirmó en un en-
cuentro con jesuitas en su recien-
te viaje a África y cuya transcrip-
ción fue publicada ayer por la 
revista de la Compañía de Jesús, 
«La Civiltà Cattolica», según infor-
ma Efe. A preguntas de los jesuitas 
de República Democrática del 
Congo y Sudan del Sur, Francisco 
confi rmó que, dos meses después 
de su elección, escribió una carta 
al entonces secretario de Estado, 
cardenal Tarciso Berrone, con su 
renuncia en caso de que tenga 
problemas de salud.

«Es verdad que escribí mi dimi-
sión dos meses después de las 
elecciones y entregué esta carta al 
cardenal Bertone. No sé dónde 
está la carta. Lo hice por si tengo 
algún problema de salud que me 
impida ejercer mi ministerio y no 
soy plenamente consciente para 
dimitir», dijo.

Y añadió: «Sin embargo, esto no 
signifi ca para nada que la renun-
cia de los papas deba convertirse 
en algo así como una moda, algo 
normal. Benedicto tuvo el valor de 
hacerlo porque no quería seguir 
adelante a causa de su salud. Esto 
no está en mi agenda por el mo-
mento».

«Creo que el ministerio del Papa 
es ad vitam. No veo ninguna razón 
para que no sea así. Piensen que 
el ministerio de los grandes pa-
triarcas es siempre vitalicio. Y la 
tradición histórica es importante. 
Si, por el contrario, les hiciéramos 
caso a los ‘chismes’, ¡entonces de-
beríamos cambiar de papa cada 
seis meses!», aseveró.

Sobre la carta de renuncia tam-
bién explicó que ya lo hizo Pío XII 
«como prevención en el caso de 
que Hitler se lo llevara a Alemania» 
y «en ese caso dijo que capturarían 
a Eugenio Pacelli y no al papa»

Francisco también habló del 
cargo del superior general de la 
Compañía de Jesús, que es vitali-
cio, y se mostró favorable a que 
siga siendo así. «Sí, en esto soy 
conservador. Debe ser para toda 
la vida», concluyó el Pontífi ce.

R.S. MADRID
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L'Escola Salesianes Sant Andreu passarà a
ser pública el curs que ve | Catalunya
Religió
Inspectoria Maria Auxiliadora L'Escola Mare de Déu de la Soledat, del barri de Sant Andreu de
Barcelona, pertanyent a la fundació civil del mateix nom, passarà a formar part de la xarxa
d'escoles públiques a partir del curs 2023-2024. Així ho ha anunciat el centre educatiu en un
comunicat que ha fet públic i en què exposa que un dels motius d'aquesta decisió és "el
progressiu descens del nombre d'alumnes". 

L'escola, també coneguda com a Salesianes Sant Andreu, ha explicat que "la considerable
baixada de natalitat a la zona i, per tant, el progressiu descens del nombre d'alumnes, ha estat
determinant". En aquest sentit, la inspectoria salesiana va iniciar un procés de reflexió que
culmina ara amb el pas d'aquest centre a la xarxa d'escoles de titularitat pública. 

El centre ha informat que les salesianes seguiran la seva tasca a Sant Andreu a través de la
presència de la comunitat religiosa al barri i del lleure des del Centre Juvenil Sant Andreu. Un
esplai arrelat al barri amb més de 45 anys d’història i amb "una gran diversitat i qualitat de
propostes per atendre infants i joves de diferents edats", diuen.

Des del 1950, el patronat va confiar a les salesianes la gestió de l'escola, i des d'aleshores, han
donat resposta a les necessitats educatives de molts infants, joves i famílies del barri al llarg
d'aquests 73 anys.

Un conveni amb les salesianes per fer-se'n càrrec

La Fundació civil Mare de Déu de la Soledat va ser fundada l’any 1925 pel sacerdot Manel
Barguno, per a l'educació dels nens i nenes del barri de Sant Andreu. Des del 1950, el patronat
estableix un conveni amb les salesianes perquè es facin càrrec de l'animació i gestió de
l'escola, ara d'una línia d'educació infantil i primària, i del centre juvenil.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-salesianes-sant-andreu-passara-ser-publica
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Arquebisbe Planellas: “És important
recuperar l'opinió del poble en la vida de
l'Església” | Catalunya Religió
Arquebisbat de Tarragona "Malgrat algunes mentalitats escèptiques, l'experiència sinodal és la
base del camí de l'Església". L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha estat l'encarregat
d'exposar l'experiència de sinodalitat a les diòcesis amb seu a Catalunya en el marc del congrés
'L'Església és tota ella sinodal'. Unes jornades que s'han celebrat aquest dimarts i dimecres al
Seminari de Barcelona i que ha organitzat l'Ateneu Universitari Sant Pacià. En la seva
intervenció, Planellas ha destacat la importància de recuperar l'opinió "del poble de Déu" en la
vida a l'Església. 

Joan Planellas ha exposat els punts amb més coincidència a les deu diòcesis catalanes: "La
comunicació, la identificació del treball sinodal amb els plans diocesans, la desvinculació
d’alguns sectors o entitats d’Església i la percepció que hi ha hagut més implicació del laïcat
que de les estructures laicals"

També ha destacat alguns punts que han sorgit en el treball sinodal i que traspuen les
desigualtats socials, com ara "l’absència de les marginalitats, la mancança de l’opinió dels
pobres, les realitats rurals i aïllades que es llegeixen des de la ciutat".

“L'Església ha de revisar com viu la pobresa, evitant la ostentació”

Davant les propostes, l’arquebisbe Planellas ha afirmat que "l'Església sent com una de les
seves necessitats pastorals trobar una nova perspectiva que possibiliti una transformació
missionera de les parròquies i comunitats". Una transformació que, partint de les respostes
sinodals, s’estructura a partir de quatre eixos: la comunió, la missió, la fraternitat i les vocacions.

Per altra banda, ha apuntat algunes orientacions de com ha d’anar l’Església en el futur. "La
comunitat eclesial haurà de ser iniciadora, donat que s’han trencat les cadenes de la transmissió
de la fe que havíem tingut fins fa pocs decennis", ha dit.

També ha recordat que cal edificar el pensament cristià sobre el "sí". "L’Evangeli no es posposa
ni s’imposa, sinó que es proposa”, ha dit. "Ens convé construir una Església en diàleg amb la
cultura i amb el món i avançar cap a una Església que visqui més la pobresa evangèlica, és a
dir, una Església més austera, pobra i per als pobres", ha subratllat. En aquest sentit, ha
proposat "revisar en el mateix interior de l’Església com vivim la pobresa, evitant tota
ostentació".

El vot consultiu, necessari amb responsabilitat

L'arquebisbe ha reconegut que cal "treballar perquè tots els membres de l’Església, i molt
especialment el laïcat, estiguin més compromesos, actius i ben formats teològicament". També
ha valorat el vot consultiu: "Té un notable valor si es realitza d’una manera responsable,
respectuosa i seriosa". Per tant, ha afirmat, "esdevé molt important avui poder recuperar el fet
d’aconsellar en la vida de l’Església per part de tot el poble de Déu". 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/arquebisbe-planellas-es-important-recuperar-opinio
https://www.arquebisbattarragona.cat/2023/02/16/larquebisbe-joan-participa-en-el-congres-lesglesia-es-tota-ella-sinodal/


El congrés de l'Ateneu Universitari Sant Pacià s'ha centrat en els elements que han aflorat en
alguns dels camins sinodals europeus. En aquest sentit, les jornades han comptat amb la
participació de prelats provinents de diversos països del continent, els quals han exposat les
experiències viscudes.

Des de de Barcelona, l'arquebisbe i cardenal Joan Josep Omella ha participat juntament amb
el bisbe de Troyes, Alexandre Joly, i l'arquebisbe secretari del Dicasteri per les Esglésies
Orientals, Giorgio Demetrio. El dimecres, a més de Planellas, també hi va ser el bisbe de Liège,
Jean-Pierre Delville; el bisbe de Haarlem-Amsterdam, Johannes W.M. Hendriks; i el
sotssecretari de la Conferència Episcopal Italiana, Valentino Bulgarelli. 
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Casi 5.400 refugiados de Ucrania recibieron
acompañamiento de Cáritas en 2022
MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

Un total de 5.378 refugiados ucranianos recibieron apoyo y acompañamiento directo de la red
de Cáritas Diocesanas desde el inicio de la guerra en su país hasta finales de 2022, y otras de
10.300 personas se beneficiaron de ayudas de forma indirecta.

La mayoría de las prestaciones estaban relacionadas con alimentación y ropa, con un total de
13.549 acciones para facilitar el acceso a estas necesidades básicas, ya sea a través de entrega
directa o de tarjetas monedero.

También se realizaron 891 gestiones para facilitar alojamiento a los refugiados, a través del
pago del alquiler de la vivienda, acogida en una residencia de la parroquia o acceso a casas de
acogida.

El tercer campo de acción de Cáritas en este sentido fue el mercado laboral, con 2.824
actuaciones relacionadas con la orientación, formación para el empleo, el diseño de un plan de
inserción laboral o talleres de formación prelaboral.

Según Cáritas Española, el Sistema de Protección Internacional asumió el grueso de las
demandas de vivienda y acogida, y sus asociaciones han llevado a cabo acciones subsidiarias
con una inversión total de 800.000 euros.

Doce meses después de su puesta en marcha, la campaña de captación de fondos de Cáritas
Española en favor de Ucrania ha conseguido recaudar más de 20 millones de euros, de los que
8,3 fueron aportados por las Cáritas diocesanas.

UCRANIA

Desde el comienzo del conflicto, las dos Cáritas que operan en el país --Cáritas Ucrania y
Caritas Spes-Ucrania-- proporcionaron ayuda humanitaria de emergencia a más de seis
millones de personas.

La mayoría de las ayudas prestadas están relacionadas con la distribución de alimentos y
enseres domésticos (53,91%), agua y saneamiento (22,32%), alojamiento (9,25%), protección
(5,47%), atención sociosanitaria y apoyo psicosocial (2,8%), dinero en efectivo (1,56%) y otros
servicios (4,6%).

Tras un año de contienda, se estima que más de 18 millones de personas siguen necesitando
ayuda humanitaria de emergencia en Ucrania.

(SERVIMEDIA) 16-FEB-2023 15:33 (GMT +1) AGQ/gja

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

https://www.lavanguardia.com/vida/20230216/8762655/5-400-refugiados-ucrania-recibieron-acompanamiento-caritas-2022.html
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Alves al·lega 
«sexe consentit» 
i les acusacions 
insisteixen en la 
violació
J.G.ALBALAT/G.SÁNCHEZ. BARCELONA

n La fiscalia i l’acusació particular 
van posar ahir damunt la taula 
dels magistrats de la Secció Terce-
ra de l’Audiència de Barcelona to-
tes les proves que, ara com ara, 
existeixen per incriminar l’exjuga-
dor del Barça Dani Alves en la pre-
sumpta violació d’una jove de 23 
anys a la discoteca Sutton de Bar-
celona. La defensa del futbolista, 
exercida per Cristóbal Martell, va 
fer el contrari: posar-les en dubte, 
sobretot el significat del vídeo gra-
vat per les càmeres del local. «Hi 
ha raons per dubtar», va assenya-
lar el lletrat, per després afegir que 
la sessió d’ahir era un «judici anti-
cipat». En la seva opinió, va ser 
«sexe consentit», encara que les 
dues acusacions van insistir que 
va ser una violació. El tribunal de-
cidirà en les pròximes hores, o 
dies, si allibera o no l’esportista, 
que està en presó preventiva des 
del 20 de gener. Tant la fiscalia 
com l’advocada de la víctima, Es-
ter García, s’oposen a l’excarcera-
ció de l’esportista argumentant, 
no només la gravetat dels fets, sinó 
el «greu» risc de fugida. L’acusació 
particular va esgrimir en el seu in-
forme que el jugador podria aga-
far un vol privat i anar-se’n a Bra-
sil, on té una quinzena d’empre-
ses, segons fonts jurídiques. «En-
tenc que s’ha de mantenir la pre-
só provisional comunicada i sen-
se fiança, no només pels indicis de 
criminalitat, que n’hi ha, sinó 
també perquè hi ha un risc de fu-
gida elevat (...) Posar-lo en lliber-
tat suposaria atemptar contra la 
integritat psicològica de la meva 
clienta», va dir.

L’ANC s’escuda en el reglament intern 
davant la possible dimissió massiva

n Davant la previsió de dimissi-
ons en bloc dins del secretariat de 
la ANC que va avançar aquest di-
mecres El Periódico, del mateix 
grup que Regió7, la direcció de 
l’entitat ha optat per escudar-se en 
els «estatuts» i «mecanismes de 
democràcia interna». En un co-
municat, recorden que els mem-
bres del comitè permanent –el 
nucli dur de la dotzena de mem-
bres que comanden l’entitat– són 
triats «democràticament» entre 
tots els secretaris nacionals i la-
menten la guerra de «filtracions» 
a la premsa. Els crítics volen for-
çar la dimissió de la presidenta, 
Dolors Feliu, o que se sotmeti a 
una qüestió de confiança. 

La crisi va començar per la de-
cisió de presentar una candidatu-
ra electoral al marge dels partits. 
Però les crítiques no tenen tant a 
veure amb la idea, sinó en com 
aquesta s’ha defensat. Retreuen a 
Feliu intentar imposar el seu pro-
pi pla, sense haver-lo debatut amb 
tots els membres de l’entitat. Per 
rebatre l’argument, el comunicat 
de la direcció defensa que el de-
bat sobre la llista tindrà lloc du-
rant la conferència prevista per a 
l’11 i 12 de març al campus de la 
UPC de Barcelona i asseguren que 
serà «transparent». Afirmen que 
«sempre hi ha hagut debats inten-
sos» dins de l’entitat i que la posi-
cions divergents dels seus mem-
bres només «certifiquen la trans-
versalitat de l’Assemblea». 

El grau de crispació interna es 
va disparar en la reunió del 28 de 
gener, després que la proposta de 

Feliu de crear un grup per comen-
çar a confeccionar la llista fos 
tombada de manera clamorosa. 
No va arribar ni a la majoria sim-
ple, amb 29 vots en contra enfront 
28 a favor, quan es necessitaven 
dues terceres parts de favorables. 

Ara dels 68 membres del secre-
tariat, hi ha uns 20 crítics amb l’ac-
tual direcció. Amb tot, fins i tot no 
està clar quants faran un pas al 
costat aquest dissabte. Entre els 
qui s’ho està pensant hi ha el vice-
president de l’ANC, el santjoa-
nenc Jordi Pesarrodona, alineat 
amb els que assenyalen la falta de 
debat. L’objectiu dels crítics no és 
deixar l’entitat, sinó recollir signa-

tures des de les bases per aconse-
guir la destitució de la cúpula ac-
tual i forçar unes eleccions. 

Abans de veure la dimissió 
com a única sortida, els crítics es 
van organitzar en un corrent in-
tern, el Col·lectiu Indesinenter, 

que la setmana passada va fer un 
ultimàtum perquè el comitè per-
manent –del qual formen part la 
presidenta, el vicepresident, el se-
cretari, la tresorera i els coordina-
dors de les comissions– accedei-
xi a remodelar-se. Després 
d’aquest embat, part dels crítics 
arriben a la conclusió que no és 
possible reconduir la crisi interna 
i que l’única sortida és la seva di-
missió del secretariat. 

El passat 2 de febrer ja va dimi-
tir una secretària, Mònica Batalla, 
encara que ho va fer a títol indivi-
dual, mentre que les dimissions 
del dissabte s’estan treballant de 
manera col·lectiva.

u Membres del secretariat crítics amb Feliu preveuen sortir en la reunió de dissabte pel xoc sobre la llista cívica

CARLOTA CAMPS. BARCELONA

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu ACN

Actualment, dels 68 
membres del 
secretariat, n’hi ha uns 
vint que són crítics amb 
l’actual direcció

n PSC, ERC, Junts, la CUP i els co-
muns han pactat una proposta de 
pla de treball per a la comissió 
d’investigació sobre la pederàstia 
a l’Església. Al document hi plan-
tegen prop de 90 compareixences 
que inclouen representants ecle-
siàstics, experts sobre abusos i víc-

times de pederàstia, així com re-
presentants institucionals i d’es-
coles i lleure.  

Entre la proposta de comparei-
xents hi ha una representació de 
la Conferència Episcopal Espa-
nyola, l’Arxidiòcesi de Barcelona 
o l’Abadia de Montserrat, així com 
membres de centres educatius 
dels Maristes o de les escoles Je-
suïtes. La comissió va ser impul-
sada per ERC, CUP i comuns i fi-
nalment va ser aprovada al ple per 
aquests grups i PSC, Junts i Cs 
l’abril del 2022. 

Els cinc grups parlamentaris 

han registrat una proposta de pla 
de treball que ara la comissió hau-
rà de validar, i que previsiblement 
s’aprovarà perquè comptarà amb 
el suport dels mateixos impulsors. 

El pla de treball consta de qua-
tre blocs d’estudi per a la comis-
sió –estat de la qüestió, víctimes, 
àmbit institucional i resposta de 
l’administració-, amb un bloc de-
dicat exclusivament a comparei-
xents d’àmbits institucionals i que 
inclou el religiós. 

En aquest apartat, proposen ci-
tar representants de la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola, la Con-

ferència Episcopal Tarraconense, 
l’Arxidiòcesi de Barcelona, dels 
bisbats de Solsona, Vic i Barcelo-
na i de l’Abadia de Montserrat. 
També volen que hi assisteixi una 
representació de l’Oficina per a la 
prevenció i protecció d’abusos de 
l’Arxidiòcesi de Tarragona, de 
Pastoral de Fe i Cultura i de la co-
munitat islàmica a Catalunya.  

A més, proposen la comparei-
xença del capellà catedràtic de 
Dret Canònic i president del Tri-
bunal Eclesiàstic de l’Arquebisbat 
de Barcelona, Santiago Bueno. 
Dins d’aquest bloc també es pro-

posa que hi assisteixin represen-
tants de l’àmbit educatiu, com el 
mateix Departament d’Educació, 
o d’escoles com les Jesuïtes, Ve-
druna, la Salle, l’Escola Pia i els 
Maristes, entre altres.  

En un segon bloc es vol agen-
dar una desena de compareixen-
ces de víctimes d’abusos que ha-
gin denunciat prèviament i públi-
cament les situacions, així com fa-
miliars d’aquestes o associacions 
que treballin amb elles.  

També es proposa citar experts 
com Vicky Bernadet; Esther Gí-
menez, Síndica de Greuges; Án-
gel Gabildondo, Defensor del Po-
ble; una representació de l’Asso-
ciació Catalana d’Infància Mal-
tractada, i Cristina Sanjuán, tèc-
nica de polítiques d’Infància a 
Save the Children; i representants 
d’UNICEF.

PSC, ERC, Junts, CUP i ECP volen citar víctimes 
i eclesiàstics a la comissió sobre pederàstia 

NOMBRE APELLIDO. LUGAR

u Proposen unes 90 
compareixences, incloses 
l’Abadia de Montserrat i 
l’Arxidiòcesi de Barcelona
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El Congrés dels Diputats va apro-
var definitivament ahir la llei 
trans que elimina els requisits 
actuals –dos anys d’hormonació 
i un informe mèdic– per canviar 
el sexe al DNI. El text estableix 
que serà suficient amb presentar 
la petició al registre, que haurà de 
ratificar-se tres mesos després. 
Ho podran fer totes les persones 
a partir dels 16 anys. A més, ahir 
també es va donar llum verda  a 
la llei de l’avortament que eli-
mina l’obligació de tenir permís 
patern a partir dels 16 anys o en 
el cas de dones amb discapacitat.

Pel que fa a la llei trans, la nor-
ma va ser avalada per la majoria 
progressista del Congrés i reco-
neix la lliure autodeterminació 
de gènere per als majors de 16 
anys i també ho permet dels 14 
als 16 quan els pares acompa-
nyin el tràmit. En cas de disputa 
fixa acabaria decidint un jutge, 

mentre que dels 12 a 14 requerirà 
directament la intervenció de la 
justícia. Un altre element de la 
norma és la prohibició expressa 
de les teràpies de reconversió 
que tinguin com a finalitat mo-
dificar l’orientació sexual de les 
persones. De fet, la nova legisla-
ció suposa que es deixa de consi-
derar la transsexualitat com una 
malaltia, i per això elimina dels 
tràmits qualsevol intervenció de 
metges o psicòlegs que actuïn 
com a testimonis.

El PSOE va donar suport al 
text final malgrat la voluntat de 
posar límits a l’autodeterminació 
de gènere, un intent frustrat per 
l’oposició d’Unides Podem i dels 
aliats habituals de la coalició. En-
tre les modificacions que plante-
javen els socialistes, la que més 
polèmica va generar amb Unides 
Podem és la que demanava auto-
rització judicial perquè els me-
nors de 16 anys facin el canvi de 

sexe. Els socialistes també recla-
maven que per revertir la modi-
ficació del sexe al registre civil a 
partir dels sis mesos del canvi fos 
necessària autorització judicial.

D’altra banda, el Congrés tam-
bé va donar llum verda ahir a la 
llei de l’avortament. La norma, 
que ara substituirà la de 2010, 
elimina l’obligació de tenir per-
mís patern per avortar a partir 
dels 16 anys o en el cas de dones 
amb discapacitat, suprimeix els 
tres dies de reflexió obligatoris 
per interrompre l’embaràs i pre-
tén garantir que la intervenció es 
pugui fer a la sanitat pública en 
centres a proximitat del domi-
cili de les dones. A més, també 
inclou les baixes per regles do-
loroses i el finançament públic 
de les pastilles anticonceptives 
d’última generació. La norma 
ha tornat a la cambra baixa des-
prés que el Senat incorporés 
modificacions entre les quals un 

apartat impulsat pels socialistes 
i Més País, relatiu a la responsa-
bilitat institucional, per evitar 
protocols antiavortament com 
el que va plantejar Castella i Lleó. 
El nou apartat estableix que les 

administracions públiques com-
petents «vetllaran per evitar que 
la sol·licitant sigui destinatària 
de pràctiques que pretenguin 
alterar» la «formació de la seva 
voluntat».

La nova llei ha obtingut el 
suport de 185 diputats entre els 
quals PSOE, Unides Podem, ERC, 
Junts, CUP, Bildu o PNB. S’hi han 
oposat PP, Vox i Ciutadans. La 
votació en el ple arriba després 
que el Tribunal Constitucional 
hagi avalat tretze anys després 
l’anterior llei de 2010 aprovada 
pel govern socialista de José Luis 
Rodríguez Zapatero, a la qual els 
populars van recórrer.

POLÍTICA

El Congrés dona llum 
verda a la llei ‘trans’ i a
la llei de l’avortament
Una normativa permet modificar el sexe al DNI sense informe mèdic i l’altra 

eliminar l’obligació del permís patern per l’avortament a partir dels 16

La llei de l’avortament 
inclou el finançament
de les anticonceptives
i la baixa per la regla

La nova legislació
deixa de considerar
la transsexualitat
com una malaltia

L’hemicicle del Congrés ahir en l’aprovació definitiva de la llei trans i la nova llei de l’avortament.

ACN

L’advocat del futbolista brasiler 
Dani Alves va admetre ahir per 
primer cop que el seu client va 
penetrar vaginalment la denun-
ciant d’una suposada agressió 
sexual el passat 30 de desembre 
en un lavabo de la discoteca Sut-
ton de Barcelona. Alves ha donat 

fins ara quatre versions dels fets, 
i en l’última va assegurar que la 
noia li havia practicat voluntàri-
ament una fel·lació. Però l’ADN 
del jugador va ser trobat a la va-
gina d’ella. Tot i això, la defensa 
va assegurar que la penetració va 
ser consentida, perquè si hagués 
estat «en sec» o involuntària, 

la noia hauria tingut lesions a 
la zona genital, segons van ex-
plicar fonts jurídiques després 
de la vista oral a l’Audiència de 
Barcelona pel recurs del futbo-
lista per sortir de la presó. En la 
vista a porta tancada, la fiscalia 
i l’acusació particular van dema-
nar que Alves segueixi en presó 

preventiva sense fiança ni altres 
mesures cautelars. L’acusació va 
assegurar que el patrimoni d’Al-
ves li permetria marxar en avió 
privat d’Espanya sense passa-
port, ja que és conegut arreu del 
món i es podria identificar amb 
altres documents oficials, cosa 
que la defensa ha criticat.

ACN

La defensa de Dani Alves reconeix per 
primer cop que hi va haver penetració

JUDICIAL

L’acusació i la fiscalia recorden que hi ha molts indicis contra el futbolista i un elevat risc de fuga

L’advocat de Dani Alves, Cristóbal Martell, durant la vista.

ECP vol convocar la Mesa pels 
privilegis del Parlament

POLÍTICA

La líder parlamentària dels co-
muns, Jéssica Albiach, va dema-
nar ahir que es convoqui una 
Mesa ampliada per començar a 
«revertir» privilegis econòmics 
i indemnitzacions «intolera-
bles i insostenibles» que en les 
darreres dècades s’han aplicat a 
la cambra catalana. Albiach va 
sortir al pas d’una informació 
del diari Ara que assenyala que 
la Mesa del Parlament que va 
presidir Ernest Benach no no-
més va autoritzar les llicències 

per edat i subsidis de jubilació 
per als funcionaris de la cam-
bra, sinó que va inflar les in-
demnitzacions per a membres 
de la mateixa Mesa quan dei-
xaven el seu escó. Per això, va 
avançar que ECP demanarà la 
convocatòria d’una reunió de la 
Mesa ampliada –en què puguin 
participar representants de tots 
els grups parlamentaris– per 
«conèixer tota la informació» i 
«començar a revertir» aquestes 
pràctiques. EFE

Sánchez no compareixerà
al Parlament per Pegasus

POLÍTICA

El president del govern espa-
nyol, Pedro Sánchez, i els mi-
nistres Robles, Calviño, Díaz i 
Marlaska no compareixeran al 
Parlament de Catalunya i faran 
cas omís a la citació de la comis-
sió d’investigació del Pegasus, 
que vol que donin explicacions 
pel cas d’espionatge davant la 
cambra el pròxim 3 de març. 
Així ho han avançat fonts de la 
Moncloa, que asseguren «des 
del màxim respecte instituci-
onal al Parlament» que el pre-

sident espanyol i els seus mi-
nistres «només reten comptes 
davant el Congrés i el Senat», 
on «ja han respost múltiples 
preguntes i compareixences 
sobre aquesta qüestió». Segons 
les fonts de la Moncloa, aquest 
plantejament ha estat avalat 
pel Consell d’Estat en diverses 
ocasions, i per tant no hi ha cap 
discussió sobre l’obligatorietat, 
o no, de la compareixença del 
president espanyol a una cam-
bra territorial. ACN

Proposen un pla de treball 
sobre la pederàstia a l’Església

POLÍTICA

El PSC, ERC, Junts, la CUP i els 
comuns han pactat una pro-
posta de pla de treball per a la 
comissió d’investigació sobre la 
pederàstia a l’Església. Al docu-
ment hi plantegen prop de 90 
compareixences que inclouen 
representants eclesiàstics, ex-
perts sobre abusos i víctimes de 
pederàstica, així com represen-
tants institucionals i d’escoles. 
Entre la proposta de comparei-
xents hi ha una representació 
de la Conferència Episcopal Es-

panyola, l’Arxidiòcesi de Barce-
lona o l’Abadia de Montserrat, 
així com membres de centres 
educatius dels Maristes o de les 
escoles Jesuïtes. La comissió va 
ser impulsada per ERC, CUP i 
ECP i va ser aprovada al ple per 
aquests grups i PSC, Junts i Cs el 
2022. Els grups parlamentaris 
han registrat una proposta que 
ara la comissió haurà de validar, 
i que previsiblement s’aprovarà 
perquè comptarà amb el suport 
dels mateixos impulsors. ACN
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La Fiscalia General de l’Estat 
reclamarà a les entitats i 
congregacions religioses que 
li enviïn dades sobre abusos 
a menors davant la falta de 
resposta de la Conferència 
Episcopal i l’”escassíssima 
informació” rebuda de les 
diòcesis.

Madrid
EFE

Es va dirigir a elles el novembre 

passat i només han respost 29 

de les 70 diòcesis, segons va ma-

nifestar ahir el fiscal general de 
l’Estat, Álvaro García Ortiz, en la 
Comissió de Justícia del Senat. 
García Ortiz va recordar que l’any 
passat va obrir un expedient de 

coordinació per a fer un segui-

ment dels casos no prescrits en 

tot el territori nacional. Al juny, 
un representant de la Conferèn-

cia Episcopal els va remetre un 

escrit que reproduïa la recerca 
pel diari El País sobre els abusos 

sexuals a l’Església, però quan 
la Fiscalia va demanar als bisbes 

que l’informessin dels casos dels 
quals tinguessin coneixement, 
van respondre que no envien da-

des, “al·legant que les oficines 
d’assistència a la víctima de cada 
diòcesi tenien personalitat jurídi-
ca pròpia i que no tenien compe-

tència sobre aquestes”.
Davant aquesta resposta, la 

Fiscalia es va dirigir a cadascuna 

de les setanta diòcesis, recor-

dant-los a més la seva obligació 

legal de posar en coneixement 

del Ministeri Públic qualsevol fet 
que pogués constituir un delic-

te contra la llibertat sexual d’un 

menor d’edat. Però només han 
contestat 29 i amb “resposta de 

model”, la majoria afirmant no 

tenir oberts casos en processos 

canònics o remetent-se al ja en-

viat a les fiscalies provincials, va 
denunciar García Ortiz.

FOTO: EFE  / El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz

Fiscalia critica la falta de 
col·laboració episcopal 
sobre dades d’abusos 

El PSC, ERC, Junts, la CUP i els 
comuns van pactar una pro-

posta de pla de treball per a la 

comissió d’investigació sobre la 
pederàstia a l’Església. Al docu-

ment hi plantegen prop de 90 

compareixences que inclouen 
representants eclesiàstics, ex-

perts sobre abusos i víctimes 
de pederàstica, així com repre-

sentants institucionals i d’es-

coles i lleure. Entre la proposta 
de compareixents hi ha una re-

presentació de la Conferència 

Episcopal Espanyola, l’Arxidiò-

cesi de Barcelona o l’Abadia de 
Montserrat, així com membres 

de centres educatius dels Ma-

ristes o de les escoles Jesuïtes. 
La comissió va ser impulsada 

per ERC, CUP i comuns i final-
ment va ser aprovada al ple per 

aquests grups i PSC, Junts i Cs el 
2022. Els cinc grups han regis-

trat un pla de treball que ara la 
comissió haurà de validar.

Demanen citar les víctimes 
i representants eclesiàstics 

El jutjat de vigilància peniten-

ciària va decidir el 13 de febrer 

suspendre el tercer grau aplicat 

a Fèlix Millet per malaltia incura-

ble, que implicava que ja no dor-
mís a la presó, mentre estudia si 

avala la mesura o no. Millet va 
ser traslladat de nou dimarts a 

la infermeria de Brians 2. El De-

partament de Justícia havia au-

toritzat a mitjans de gener que 
ingressés en una residència amb 

assistència mèdica i no tornés a 

dormir a la presó, aplicant una 

modalitat del tercer grau pel seu 

estat de salut. De fet, Millet es-

tava en tercer grau des del no-

vembre, però per la seva condi-

ció, estava sempre a l’hospital 

penitenciari de Terrassa.

El jutge obliga Millet a tornar
a dormir a la presó i estudia 
l’ingrés en una residència

La Xarxa Vives d’Universitats va 
reclamar la inclusió del català, 

l’eusquera i el gallec a la plata-

forma Online Language Support’ 

(OLS), l’eina que utilitzen els es-

tudiants dins el programa Eras-

mus+ per estudiar idiomes a la 

seva universitat de destí. “És una 
anomalia greu que perjudica mi-
lers d’usuaris; assistim a una dis-

criminació en els territoris de 

parla catalana”, va lamentar el 
secretari executiu de l’entitat, 
Ignasi Casadesús, en una sessió 

al Parlament Europeu. L’acte va 
comptar amb la presència de di-

versos eurodiputats catalans, els 

quals van denunciar la situació 
van suggerir portar la qüestió 
davant la justícia europea.

La Xarxa Vives d’Universitats 
reclama a Brussel·les incloure 
el català a l’Erasmus+

ERC demana que

Marlaska esclareixi 

el ciberatac contra 

la Generalitat 

Llibertat per 

l’exprofessor de 

l’escola d’actors de 

Reus acusat d’abús 

ERC va registrar una petició de 
compareixença del ministre 

de l’Interior, Fernando Gran-

de-Marlaska, en comissió par-

lamentària al Congrés pel cibe-

ratac contra la Generalitat amb 

motiu del 9-N. Van reclamar 
que esclareixi “els possibles 
atacs informàtics d’una empre-

sa d’intel·ligència estrangera a 

la Generalitat” durant la con-

sulta de 2014, que l’empresari 
israelià Tal Hanan s’atribueix. 

El jutjat d’instrucció número 2 
de Reus, en funcions de guàr-
dia, va decretar ahir llibertat 

provisional per a l’exprofessor 

de l’escola Buenafuente’s Ac-

tors acusat d’agressió sexual i 

assetjament arran de les de-

núncies interposades per 22 

alumnes. La causa està oberta 
per onze delictes d’assetjament 
i dues d’agressió sexual. L’inves-

tigat, arrestat dimecres, es va 
acollir al seu dret a no declarar.
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EXHIBICIÓ COMMEMORACIÓ
JOAN GOMEZ

Xavier Brufau, Marc Solsona i Mireia González en la presentació.

Mollerussa presenta el vi  
del centenari de L’Amistat
JOAN GOMEZ
❘ MOLLERUSSA ❘ El teatre L’Amistat 
de Mollerussa va acollir ahir la 
presentació del vi commemora-
tiu del seu centenari, amb una 
etiqueta dissenyada per l’artista 
local Xavier Brufau. És un vi ne-
gre del celler Castell del Remei, 

de vuit mesos de criança en rou-
re i varietats com la garnatxa 
i el cabernet sauvignon que el 
converteixen en un vi elegant i 
equilibrat, tal com va explicar 
ahir la directora del Patronat 
del Castell del Remei, Mireia 
González.

Llibertat amb 
càrrecs per al 
professor de 
l’escola de Reus
Causa oberta per tretze 
assetjaments i agressions

SUCCESSOS

❘ REUS ❘ El Jutjat d’Instrucció 
número 2 de Reus va acordar 
ahir la llibertat amb càrrecs 
per a César Constantí, el 
professor de teatre a l’esco-
la Buenafuente’s Actors de 
la capital del Baix Camp de-
tingut per presumptament 
abusar sexualment de 22 jo-
ves de la localitat. El Tribu-
nal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) va expli-
car que el magistrat també li 
ha imposat mesures cautelars 
d’allunyament i prohibició de 
comunicació amb les vícti-
mes. Així mateix, va indicar 
que l’investigat es va acollir 
al dret a no declarar i que la 
causa està oberta per onze 
presumptes delictes d’asset-
jament sexual i dos d’agressió 
sexual.

El seu advocat, Gerard 
Amigó, va afirmar que “no 
hi ha prou proves” per incri-
minar-lo i va assegurar que 
ho demostra el fet que el jut-
ge l’hagi deixat en llibertat 
amb uns “càrrecs mínims”. 
Segons el lletrat, Constan-
tí es va acollir al dret a no 
declarar al·legant que les 
presumptes víctimes no van 
ratificar en seu judicial les 
denúncies interposades als 
Mossos d’Esquadra. 

Amigó va insistir que l’in-
vestigat és innocent i que 
demostrarà que les “múlti-
ples” denúncies no tenen cap 
fonament.

Álvaro García Ortiz, fiscal general de l’Estat.

EFE

AGÈNCIES
❘ MADRID ❘ L’auditoria dels abusos 
a menors d’edat a l’Església es-
panyola ja suma 4.000 víctimes 
malgrat les traves de diversos 
bisbes, segons va avançar ahir 
eldiario.es. La xifra és vuit ve-
gades superior a la reconegu-
da per la Conferència Episco-
pal. Per encàrrec de la mateixa 
Conferència, el despatx Crema-
des&Calvo Sotelo es va centrar 
durant l’últim any a parlar amb 
víctimes (unes 120 entrevistes) 
i repassar els arxius eclesiàstics 
per elaborar un mapa dels fets 
des de la dècada dels 50.

Fins i tot tractant-se d’una 
xifra sorprenent, hi ha els qui 
pensen que el nombre de vícti-
mes podria ser superior perquè 
l’auditoria és interna, de part. 
Al principi era pro bono, és a 
dir, un treball realitzat de forma 
gratuïta a favor d’entitats sense 
ànim de lucre, però l’Església 
està pagant els costos derivats 
de les contractacions externes 
i els viatges, amb imports que 
no s’han fet públics. Tenia un 
termini estimat d’acabament 
en dotze mesos, però no arri-
barà a temps. L’informe s’hau-
ria d’entregar la setmana que 
ve per complir el termini, però 
les previsions més optimistes 
apunten al maig o al juny, tot 
i que el més probable és que el 
document final no es presenti 
fins passat l’estiu.

Almenys 4.000 menors, 
víctimes d’abusos a l’Església
Auditoria encarregada per la Conferència Episcopal amb traves d’alguns bisbes

INVESTIGACIÓ DELICTES SEXUALS

Les causes de la demora seri-
en la lentitud i el “menyspreu” 
d’alguns bisbats a l’hora de col-
laborar, així com les dificultats 
per accedir a dades reservades, 
segons indiquen fonts properes 
a la investigació recollides per 
eldiario.es. En canvi, la col·la-

boració amb les congregacions 
religioses està sent més ober-
ta i els investigadors admeten 
que molts ordes religiosos ja 
tenien “bona part del treball 
fet” abans que arribessin, co-
sa que contrasta amb el que ha 
passat en almenys una dotzena 
de diòcesis.

Algunes dades preliminars 
també revelen l’existència de 
“prop d’una trentena” d’acords 
extrajudicials entre de denunci-
ats i víctimes de pederàstia, en 
els quals “es renuncia als tri-
bunals” en casos d’agressions 
sexuals.

DEMORA

Per lentitud i “menyspreu” 

d’alguns bisbes, així com la 

dificultat per accedir a 

dades reservades

Fiscalia reclamarà 
dades a entitats 
religioses per les 
“escasses” rebudes

■ La Fiscalia General de 
l’Estat reclamarà en els 
propers dies a les congre-
gacions religioses que en-
viïn dades sobre abusos a 
menors davant la falta de 
resposta de la Conferèn-
cia Episcopal i l’“escassís-
sima informació” rebuda 
de les diòcesis. S’hi va di-
rigir el novembre passat i 
només han respost 29 de 
70, segons va manifestar 
ahir el fiscal general de 
l’Estat, Álvaro García 
Ortiz. Va explicar que 
es remetrà un document 
a les entitats religioses a 
les quals al·ludeixen les 
contestacions de la Con-
ferència Episcopal “per 
obtenir dades sobre abu-
sos de les quals la Fiscalia 
encara no disposa i sobre 
les quals no ha estat in-
formada”. García va re-
cordar que l’any passat 
va obrir un expedient de 
coordinació per fer un 
seguiment dels casos no 
prescrits a tot el territori 
estatal.

❘ LOS ANGELES ❘ L’actor Bruce Wi-
llis, que es va retirar l’any pas-
sat al patir afàsia (un trastorn 
que afecta el llenguatge), va 
rebre ahir un diagnòstic mèdic 
definitiu que confirma que té 
un tipus de demència que ha 
provocat que empitjori el seu 
estat de salut, segons va infor-
mar ahir la família. Pateix de-
mència frontoremporal (FTD), 
que afecta el lòbul frontal del 
cervell i provoca alteracions en 
la conducta, a més de perjudi-
car la parla. Algunes persones 
tenen canvis dramàtics en la 
personalitat i es tornen social-
ment inapropiades, impulsives 
o emocionalment indiferents, 
mentre que d’altres perden la 
capacitat d’utilitzar adequada-
ment el llenguatge.

“Encara que és dolorós, és 

un alleujament tenir per fi 
un diagnòstic clar”, indica el 
comunicat oficial difós per la 
seua família a través del web 
de l’Associació de Degeneració 
Frontotemporal i del compte 
d’Instagram de Rummer Willis, 

filla gran de l’actor i de l’actriu 
Demi Moore. “L’FTD és una 
malaltia cruel. Per desgràcia, 
els problemes de comunicació 
són només un dels símptomes 
de la malaltia que pateix Bru-
ce”, afegeix el text.

Durant gairebé quatre dè-
cades, Bruce Willis ha pro-
tagonitzat nombrosos èxits 
de taquilla: Jungla de cristal 
(1988) i les seues seqüeles, 
Armageddon (1998) o El sisè 
sentit (2001). Ha aconseguit un 
Globus d’Or i un Emmy. 

En els darrers anys, havia 
reduït substancialment els seus 
projectes. Huérfanos de Bro-
oklyn i Glass, tots dos films 
del 2019, van ser els dos últims 
projectes d’alt pressupost en 
els quals va assumir un paper 
principal.

Bruce Willis pateix demència i  
el seu estat de salut empitjora
L’actor es va retirar l’any passat arran d’un diagnòstic d’afàsia

ESPECTACLES CINE
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Bruce Willis.
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Patricia Andrés i Mikel Isla, bilbaïns, els més brillants a l’examen entre 12.600 estudiants deMedicina

Elquecal tenirper ser elmillormir

Mikel Isla i Patricia Andrés, elsmillors almir, al costat del pont Euskalduna de Bilbao
+)('&%$)(%

mateix fiscal s’hi va adreçar al
novembre, però fins ara només
han respost 29 de les 70 diòce-
sis espanyoles consultades.
En aquest sentit, GarcíaOrtiz

va recordar que l’any passat va
obrir un expedient de coordi-
nació per fer un seguiment dels
casos no prescrits a tot el terri-
tori nacional.
Al juny, un representant de la

Conferència Episcopal els va
remetre un escrit que reprodu-
ïa la investigació feta pel diari
El País sobre els abusos sexuals
a l’Església, però quan la Fisca-
lia va demanar als bisbes que

informessin dels casos de què
tinguessin coneixement, ells
van respondre que no enviari-
en dades noves, per la qual cosa
van al·legar “que les oficines
d’assistència a la víctima de ca-
da diòcesi tenien personalitat
jurídica pròpia i que no tenien
competència sobre les matei-
xes”.
Davant aquesta resposta, la

Fiscalia es va dirigir a cadascu-
na de les setanta diòcesis espa-
nyoles, i els va recordar, a més,
la seva obligació legal de posar
en coneixement del ministeri
públic qualsevol fet que pogués

"3#&!2)1)$0$
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Patricia Andrés iMikel
Isla, bilbaïns i nascuts
el 1998,handeixaten-
rere set mesos d’in-
tensíssim estudi per

desembarcar en un “embolic”
d’atenciómediàtica que els té un
pèl “desconcertats”. Han estat
elsmésbrillants entreestudiants
ja de per si brillants, els números
u i dos, respectivament, entre al
voltant dels 12.600 estudiants de
Medicina que es van presentar a
les 8.550 places del mir. Resten
importància al seu èxit, malgrat
que n’hi ha prou amb xerrar una
estonaambellsper endevinar al-
gunes de les virtuts que els han
convertit en notícia: capacitat de
sacrifici, temprança, disciplina i,
en general, dos caps molt ben
moblats.
Els camins dels dos protago-

nistes del mir d’aquest any no
s’havien creuat fins ara, tot i que
vannéixerelmateixanyialama-
teixa ciutat i han viscut en barris
pràcticament limítrofs.Hanarri-
bat al mateix punt, però per vies
diferents. Patricia Andrés va es-
tudiar enunaescola catòlicaubi-
cadaalsaforesdeBilbaoihafet la
carrera deMedicina a laUniver-
sitatdeNavarra.MikelIsla,perla
seva part, va estudiar a l’escola
públicaia l’institutdelseubarri, i
després va optar per laUniversi-
tat del País Basc (UPV/EHU),
centre públic que aquests dies
presumeix d’haver col·locat deu
estudiants entre els 100 primers
delmir.
És possible que a partir d’ara

comencin a coincidir en l’àmbit
laboral. Patricia Andrés optarà
per l’especialitat de dermatolo-
gia, i vol fer la residència a l’hos-
pitalbilbaídeBasurtooaldeCru-
ces,aBarakaldo.Mikel Islanoho
tétanclar,peròencaratédosme-
sos per decidir-se: “Tinc dubtes
entrecardiologia,anestèsia,radi-
odiagnòstic o medicina interna,
malgrat que sé que faré aquests
anys de residència a Bilbao”. Els
seus excepcionals resultats al

Asseguts en un banc al costat
de la ria de Bilbao, expliquen el
seu periple sense atorgar-li una
importància excessiva, amb un
punt de vergonya quan un grup
de jubilats s’acosta a felicitar-los.
Durant la conversa, queda clar
quenoelscostaestudiariquevan
sobrats de capacitat de sacrifici,
unacosa indispensableper sortir
airós de l’exigent esprint final de
set mesos després de sis anys de
carrera.
Les anècdotes que surten a

col·lació són eloqüents. Per
exemple,Mikel Islavacomençar
a estudiar el grau de Filosofia a
distància, per laUNED,quanen-
cara estava a tercer deMedicina:
“Semprehaviatingutlaidead’es-
tudiar Filosofia i em vaig adonar
que en acabar la carrera no tin-

dria més temps, així que m’hi
vaigmatricular.Estudiosobretot
durantl’estiu, tot iqueambelmir
no m’he pogut presentar a les
convocatòries del setembre i el
gener.Endosotresanyshepogut
acabar l’equivalent a un curs de
Filosofia sense deixar de banda
Medicina”.
Patricia Andrés explica que,

abansdel’examen,elsseusamics
li feien mems substituint la cara
de lanúmeroud’unaltre anyper
laseva.Ésadir, ja intuïenquepo-
dia treure una gran nota, un fet
representatiu de la fama d’estu-
diant brillant que s’ha guanyat
durant el temps a l’escola i a la
universitat.“Sempreheportatbé
elsestudis, sí”, indica.
La vida d’aquests joves, en tot

cas, no es limita a estudiar. No

sóngent estranya.No sónde sor-
tir de nit, però comparteixen
moltes de les aficions que tenen
elsnoisde la sevaedat.APatricia
Andrés li agradaanara lamunta-
nyaambelsseusamics iésaficio-
nadaalanovel·lahistòrica.Mikel
Isla vaambregularitat al gimnàs,
toca laguitarra iéselbateriad’un
grup de música en potència, en-
carasensenom,quehacreatamb
elsseusamicsdetotalavida.“Po-

dem dir que és una barreja entre
MuseiU2,unamicaaixí”, indica.
El dia de l’examen, en canvi, va
buscar la sort posant-se abans de
la prova un tema de Megadeth,
una de les bandes cabdals del
trash metal. La Patricia va optar
per rebaixar la tensió a través
d’un pòstit que l’instava a gaudir
del dia, d’una situació que no es
repetiria ihaviad’assaborir.
Els últims mesos han assistit

ambcertadistànciaalsdebatsso-
bre la situacióde la sanitat públi-
ca, enclaustrats en la preparació
d’aquestes quatre hores d’exa-
menqueelshansituata laprime-
ra planamediàtica. Els dos com-
parteixen una visió de lamedici-
na com a servei a la comunitat.
Patricia Andrés assenyala que
“ajudar els altres és un regal” i
probablement el millor que li
brindi el seu acompliment pro-
fessional. Mikel Isla afegeix que
la sanitat universal és “un ele-
ment de cohesió social impor-
tant”iapreservar:“Estàbéquees
debati sobre com està, ja que la
deriva dels últims anys no ha es-
tat probablement la millor. És
positiu que vegem la sanitat com
una cosa que ens incumbeix a
totsmés enllà de les nostres visi-
tes puntuals al metge. És bo que
pensemenel col·lectiumés enllà
de l’individual”."

Ellaesdecantarà
perdermatologia, i
elldubtaentrediverses
especialitats; tots dos
continuaranaBilbao

mir els brinden l’opció de ser els
primersaescollirquè ion.
Arribar fins a aquesta posició,

noobstantaixò,elshacostatmolt
d’esforç.Desprésd’acabaraljuny
sisè de Medicina, s’han tancat
perestudiardurantsetmesosen-
tre 10 i 12 hores al dia. Tots dos
hanpreparat l’examenambl’aju-
da d’acadèmies, descansant no-
més el diumenge i fent simula-
cresd’examenmoltsdissabtes.

Durant setmesos
han estudiat entre
10 i 12 hores al dia i
només descansaven
el diumenge

LaFiscalia demanadadesd’abusos aordes
religiosospel silenci dels bisbes

/".-,. &%$#"!('

El fiscal general de l’Estat, Ál-
varo García Ortiz, reclamarà al
llarg dels pròxims dies a les en-
titats i congregacions religioses
que li enviïn dades sobre abu-
sos a menors davant la falta de
resposta de la Conferència
Episcopal i l’“escassíssima in-
formació” rebuda de les diò-
cesis.
Segons va explicar el mateix

García Ortiz a la Comissió de
Justícia del Senat davant la
qual va comparèixer ahir, el

constituir un delicte contra la
llibertat sexual d’un menor
d’edat.
Però només han contestat al

requeriment de la fiscalia 29 de
les diòcesis, i totes amb una
“resposta demodel”: la majoria
afirma no tenir casos oberts en
processos canònics o remet al
que ja enviat anteriorment a les
fiscalies provincials, segons va
denunciar ahir el mateix Gar-
cía Ortiz a la comissió del Se-
nat.
Segons va explicar, en vista

de “l’escassíssima informació
rebuda”, la Fiscalia procedirà a
remetre un ofici a les entitats i
congregacions religioses a què
al·ludeix la contestació de la
Conferència Episcopal “per re-
collir dades d’abusos sobre els
quals la Fiscalia encarano té in-

formació i sobre els quals enca-
ra no ha estat informada”.
Juntament amb aquesta in-

vestigació, García Ortiz, va re-
cordar que la Fiscalia participa
en la comissió d’experts creada
pel Defensor del Poble per tal
d’elaborar un informe sobre les
denúncies per aquestes agres-
sions sexuals, que és el marc en
què s’estudia com reparar les
víctimes en els casos en què els
fets hanprescrit i els autorshan
mort.
Aquest estudi, va assenyalar

el fiscal general de l’Estat,
analitzarà els referents inter-
nacionals i autonòmics amb
l’objectiu central de “dotar les
víctimes d’una plataforma
d’escolta, reconeixement i pos-
terior reparació pels fets so-
ferts”."
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PSC, ERC, Junts, CUP i ECP volen citar
eclesiàstics i víctimes a la comissió sobre
pederàstia a l’Església | Redacció |
barcelona | Societat | El Punt Avui
El PSC, ERC, Junts, la CUP i els comuns han pactat una proposta de pla de treball per a la
comissió d’investigació sobre la pederàstia a l’Església. Al document hi plantegen prop de90
compareixences que inclouen representants eclesiàstics, experts sobre abusos i víctimes de
pederàstica, així com representants institucionals i d’escoles i lleure. Entre la proposta de
compareixents hi ha una representació de la Conferència Episcopal Espanyola, l’Arxidiòcesi de
Barcelona o l’Abadia de Montserrat, així com membres de centres educatius dels Maristes o de
les escoles Jesuïtes. La comissió va ser impulsada per ERC, CUP i comuns i finalment va ser
aprovada al ple per aquests grups i PSC, Junts i Cs l’abril del 2022.

Els cinc grups parlamentaris han registrat una proposta de pla de treball que ara la comissió
haurà de validar, i que previsiblement s’aprovarà perquè comptarà amb el suport dels mateixos
impulsors.

El pla de treball que han presentat els grups consta de quatre blocs d’estudi per a la comissió –
estat de la qüestió, víctimes, àmbit institucional i resposta de l’administració-, amb un bloc
dedicat exclusivament a compareixents d’àmbits institucionals i que inclou el religiós.

En un altre bloc es vol convocar una desena de compareixences de víctimes que hagin
denunciat prèviament i públicament les situacions, així com familiars d’aquestes o associacions
que hi treballin.

Els partits també volen citar experts com Vicky Bernadet o Esther Gímenez, Síndica de Greuges
i per a la visió jurídicopenal representants de la Fiscalia de Menors i els Mossos, entre altres.
També experts psicosanitaris i periodistes que han destapat casos d’abusos.

Els grups també volen aprofitar per estudiar comissions parlamentàries que s’hagin
desenvolupat amb èxit a països europeus i on s’hagi “construït un model de reparació a les
víctimes d’abús a l’església catòlica efectiu i de justícia democràtica”. Amb aquest objectiu volen
que compareguin representants de França, Anglaterra i Portugal.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2255806-psc-erc-junts-cup-i-ecp-volen-citar-eclesiastics-i-victimes-a-la-comissio-sobre-pederastia-a-l-esglesia.html#comments
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El Parlament citarà representants de
l'Església per donar explicacions sobre la
pederàstia
La comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església va fent els primers passos
al Parlament de Catalunya. Després de constituir-se el passat mes de novembre, fins a cinc
grups han arribat a un acord per a registrar un pla de treball i posar-la en marxa. Són Esquerra
Republicana, el PSC, Junts per Catalunya, la CUP i els comuns, i entre altres sol·licitaran la
compareixença de representants eclesiàstics, experts i víctimes d'aquests abusos. Segons els
grups parlamentaris, l'objectiu és "analitzar" aquesta xacra "des de la perspectiva de les
víctimes, els àmbits institucionals i la resposta de l'administració".

El pla de treball registrat se centra en la pederàstia en l'àmbit de l'Església, i és per això que
contempla la compareixença de representants eclesiàstics a nivell català però també a nivell
estatal i europeu. En total, una quarantena de compareixences. Entre aquestes peticions hi
figuren la Conferència Episcopal Espanyola, l'Arxidiòcesi de Barcelona o l'Abadia de
Montserrat, a més de representants de centres educatius religiosos on també s'han produït
casos, com els Maristes de Catalunya o les escoles jesuïtes. La llista de compareixents també
incorpora diversos experts d'àmbits com l'acompanyament psicològic de les víctimes, una
representació dels Mossos d’Esquadra, periodistes d’investigació o associacions i
organitzacions amb experiència dilatada, com la Fundació Vicky Bernadet, Save the Children i
la Síndica de Greuges.

Els cinc grups també consideren "imprescindible" comptar amb "la veu de les víctimes que han
patit situacions de pederàstia en primera persona i que vulguin comparèixer". Per això, el pla de
treball preveu la compareixença de diverses persones “que hagin denunciat prèviament i pública
aquestes situacions”.

El CatalanGate, sabotejat

Caldrà veure què fan els representants eclesiàstics quan siguin citats. Avui mateix s'ha constatat
la negativa del govern espanyol a participar de la comissió Pegasus. El president del govern
espanyol, Pedro Sánchez, ha decidit ignorar el Parlament i rebutjar anar-hi a declarar pel cas del
Catalangate, que l'havia citat pel 3 de març. La Moncloa argumenta que el president socialista
només rendeix comptes a les cambres espanyoles, al Congrés i al Senat, tot i tenir el “màxim
respecte” cap a la cambra catalana. El govern central utilitza el mateix argument per denegar la
presència dels ministres Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Margarita Robles i Fernando Grande-
Marlaska, que també han estat citats a declarar com a testimonis per la comissió d’investigació.

https://www.elnacional.cat/ca/politica/parlament-representants-esglesia-pederastia_972417_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/sanchez-robles-calvo-marlaska-cunillera-citats-3-marc-parlament-catalangate_971934_102.html
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Francisco: "La renuncia de los papas no se
puede convertir en una moda"
Ciudad del Vaticano, 16 feb (EFE).- El papa Francisco consideró que, aunque Benedicto XVI lo
hizo, "eso no significa para nada que la renuncia de los papas deba convertirse en algo así
como una moda", según dijo en un encuentro con jesuitas en su reciente viaje a África y cuya
transcripción fue publicada este jueves por la revista de la Compañía de Jesús, "La Civiltà
Cattolica".

A preguntas de los jesuitas de República Democrática del Congo y Sudan del Sur, Francisco
confirmó que, dos meses después de su elección, escribió una carta al entonces secretario de
Estado, cardenal Tarciso Berrone, con su renuncia en caso de que tenga problemas de salud.

"Es verdad que escribí mi dimisión dos meses después de las elecciones y entregué esta carta
al cardenal Bertone. No sé dónde está la carta. Lo hice por si tengo algún problema de salud
que me impida ejercer mi ministerio y no soy plenamente consciente para dimitir", dijo.

Y añadió: "Sin embargo, esto no significa para nada que la renuncia de los papas deba
convertirse en algo así como una moda, algo normal. Benedicto tuvo el valor de hacerlo porque
no quería seguir adelante a causa de su salud. Esto no está en mi agenda por el momento".

"Creo que el ministerio del Papa es ad vitam. No veo ninguna razón para que no sea así.
Piensen que el ministerio de los grandes patriarcas es siempre vitalicio. Y la tradición histórica
es importante. Si, por el contrario, le hiciéramos caso a los 'chismes', ¡entonces deberíamos
cambiar de Papa cada seis meses!", añadió.

Sobre la carta de renuncia también explicó que ya lo hizo Pío XII "como prevención en el caso
de que Hitler se lo llevara a Alemania" y "en ese caso dijo que capturarían a Eugenio Pacelli y
no al papa".

Francisco también habló del cargo del superior general la Compañía de Jesús que es vitalicio y
se mostró favorable a que siga siendo así.

"Sí, en esto soy conservador. Debe ser para toda la vida. Pero, obviamente, surge la misma
pregunta que concierne al Papa. El Padre Kolvenbach y el Padre Nicolás, los últimos dos
Superiores Generales anteriores, lo dejaron por motivos de salud. Me parece importante
recordar, además, que una de las razones por las que el generalato en la Compañía es de por
vida es para evitar cálculos electorales, las facciones, los chismes…".

La muerte del papa emérito Benedicto XVI el pasado 31 de diciembre volvió a disparar las
hipótesis sobre una posible renuncia de Francisco, ahora que no tendría ningún impedimento,
pero el pontífice argentino ha dejado claro recientemente que mantiene sus planes de futuro.
EFE

ccg/mr/alf

https://www.lavanguardia.com/vida/20230216/8761505/francisco-renuncia-papas-convertir-moda.html
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La Rebotiga n.74. Com explicar el
nomenament d’un bisbe @catreligio
Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita
aportació a través de Bizum al número

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/rebotiga-catalunya-religio/rebotiga-n74-com-explicar-nomenament-bisbe-303449
/ca/ajudar
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David Abadias divendres de la setmana passada a l’església de Sant Vicenç

Divendres, 17 de febrer de 2023 9

El rector de Mollet, nou 
bisbe auxiliar de Barcelona

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

David Abadías Aurín, rec-
tor de la parròquia de Sant 
Vicenç de Mollet des de 
2017, ha estat designat pel 
papa Francesc com a nou 
bisbe auxiliar de Barcelona. 
La Santa Seu va fer públic 
el seu nomenament aquest 
dimarts al migdia. La presa 
de possessió serà el dissabte 
25 de març a la basílica de la 
Sagrada Família, a Barcelona. 
“Vinc a aprendre, a acompa-
nyar i a servir”, va destacar 
Abadias, que va admetre que 
va viure la seva designació 
amb “sorpresa barrejada amb 
alegria i, a la vegada, amb 
respecte”. Ho afronta com 
“un pas més” per “continuar 
servint al servei de Déu”. El 
nomenament del nou bis-
be auxiliar arriba gairebé 
un any després de la mort 
d’Antoni Vadell, fins alesho-
res bisbe auxiliar. 

Nascut a Barcelona el 31 
de juliol de 1973, Abadias va 
ser ordenat sacerdot el 13 de 
desembre de 1998 a la cate-
dral de Barcelona. Els seus 
primers destins van ser les 
parròquies de Caldes (1998), 
com a diaca, i Sant Esteve 
de Granollers, primer com a 
diaca i després com a vicari 
(1998-2003). Quan es va cre-
ar el bisbat de Terrassa, Aba-
dias era a Roma estudiant a 
la Universitat Gregoriana i 
va optar per vincular-se a la 
nova diòcesi, on va retornar 
l’any 2008 quan va acabar els 
estudis de la llicenciatura i 
doctorat d’Història de l’Es-
glésia. “Sempre he estat molt 
bé al Vallès però el cor no es 
va desenganxar de Barcelona. 
Per mi, anaven juntes”, 
valorava dimecres. Entre 

2008 i 2017, va ser rector de 
Matadepera, al Vallès Occi-
dental. Llavors, ja va venir 
cap a Mollet i, entre 2017 
i 2020, també va ser rector 
de Sant Fost. Des de la seva 
arribada a Mollet, també és 
arxiprest de les parròquies. 

El bisbe de Terrassa, Salva-
dor Cristau, destaca la petja 
que Abadias hi deixa: “Un 
record d’un pastor proper i 
afable, il·lusionat amb el seu 
ministeri.” També valora la 
seva tasca docent i d’investi-
gació: l’any 2008 va començar 
com a professor d’Història 
de l’Església Medieval i Cap 
del Departament d’Història 
de l’Església a la Facultat de 
Teologia de Catalunya, i com 
a professor d’Història de 
l’Església Antiga i Medieval 
a l’Institut Superior de Cièn-
cies Religioses de Barcelona. 
L’any 2016 va ser nomenat 
degà de la Facultat Antoni 
Gaudí d’Història, Arqueo-
logia i Arts Cristianes. Va 
ocupar el càrrec fins al 2022, 
quan va passar a ser-ne vice-
degà. “L’església guanya un 
gran bisbe però nosaltres per-

dem un gran rector que esta-
va fent una molt bona feina a 
Mollet”, valora Fidel Catalán, 
vicari general de Terrassa.

El cardenal arquebisbe 
de Barcelona, Joan Josep 
Omella, va destacar la relació 
d’Abadias amb Barcelona 
i la seva Església. “Coneix 
la diòcesi i els preveres”, 
va afirmar Omella, que va 

exposar que el pare del bisbe 
electe és diaca permanent 
a la parròquia de Corpus 
Cristi. També va valorar com 
“una benedicció” que sigui 
historiador. 

COMIAT I RELLEU  
A MOLLET

El nomenament d’Abadi-
as com a bisbe auxiliar de 
Barcelona obre una nova 
etapa a la parròquia de Sant 
Vicenç de Mollet. Està pre-
vist que Abadias encara hi 
estigui unes tres setmanes, 
abans de marxar definitiva-
ment a Barcelona. El bisbe 
Cristau obrirà un procés de 
consultes amb els rectors 
de l’entorn per designar un 
administrador parroquial 
que es faci càrrec de la gestió 
de la parròquia fins a final 
de curs. De cara al setembre, 
es nomenaria un nou rector. 
També caldrà decidir qui és 
el nou arxiprest. Fonts del 
bisbat detallen que, en cap 
cas, l’església quedarà desa-
tesa perquè hi ha el vicari Jan 
Martínez, que va ser ordenat 
fa tot just un any. 

Està previst que es faci 
una missa de comiat i d’acció 
de gràcies per a Abadias a 
Mollet. També que, des de 
la parròquia, s’organitzin 
autocars per participar en 
l’ordenació episcopal del 25 
de març.

Tercer capellà 

de la jove diòcesi 

de Terrassa que 

és ordenat bisbe

Mollet del Vallès

David Abadías serà el ter-
cer sacerdot del bisbat de 
Terrassa, creat fa tot just 
18 anys, que és designat 
bisbe per la Santa Seu. El 
primer va ser Francesc 
Pardo, l’any 2008, quan 
aleshores era rector de la 
parròquia de Sant Este-
ve de Granollers. Va ser 
designat bisbe de Girona, 
un càrrec que va ocupar 
fins a la seva mort el 31 
de març de l’any passat. El 
segon va ser l’actual bis-
be de Terrassa, Salvador 
Cristau, que havia estat 
designat bisbe auxiliar de 
la diòcesi l’any 2010. En el 
cas de David Abadias, és 
la primera vegada que un 
rector en exercici a Mollet 
és designat bisbe.

Instal·len plaques 
fotovoltaiques a 
l’escola La Falguera 
de Vilanova

Vilanova del Vallès

L’Ajuntament de Vilanova 
col·loca plaques fotovoltai-
ques a la coberta de l’escola 
La Falguera. La instal·lació es 
farà dilluns, coincidint amb 
un festiu de lliure elecció 
al centre que farà que no hi 
hagi alumnat. En dies pos-
teriors, s’acabaran de fer les 
tasques de connexió i con-
figuració. La mesura forma 
part de les accions de l’Ajun-
tament per millorar l’eficièn-
cia dels equipaments.

Les obres de l’R3 
a la Garriga tallen 
un altre tram de  
la ronda del Carril

La Garriga

Les obres lligades al desdo-
blament de la línia R3 a la 
Garriga afectaran, a partir 
de dilluns, un nou tram de la 
ronda del Carril, que quedarà 
tallada al trànsit. En concret, 
els vehicles no podran circu-
lar entre el passeig dels Til-
lers i el carrer Font del Nen. 
Per accedir al tram nord de la 
ronda del Carril, els vehicles 
es desviaran pel passatge 
Dachs. La restricció s’aplica-
rà fins al mes de març.

David Abadias té 49 anys i també ha passat per Sant Fost, Caldes i Granollers
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El torellonenc Dani Font ha estat nomenat 
pel Bisbat de Vic com a delegat episcopal per 
al Patrimoni Cultural. És la primera vegada 
que un seglar ocupa aquest càrrec, des del 

qual encara el repte de gestionar un conjunt 
de béns culturals immens amb recursos es-
cassos, i equilibrar la seva preservació amb el 
culte que es manté viu a les parròquies. 

“El patrimoni de l’Església 
és un bé privat d’ús públic”
Entrevista a Dani Font, nou delegat episcopal de Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic

Vic

Jordi Vilarrodà

L’Església va obrint espais als 
seglars, també en la cura del 
seu patrimoni. Si ara fa un 
any es nomenava el primer 
director del Museu Episco-
pal de Vic (MEV) que no era 
prevere, Oriol Picas, ara ha 
arribat el del primer delegat 
episcopal per al Patrimoni 
Cultural. El nomenament 
ha recaigut en Dani Font 
Montanyà (Torelló, 1968), 
llicenciat en Història i gestor 
cultural amb una llarga vin-
culació al Bisbat en aquest 
àmbit. En una diòcesi com 
la de Vic, amb una quantitat 
ingent de patrimoni arqui-
tectònic i artístic per preser-
var, és un càrrec rellevant. 

En matèria de gestió 
cultural de l’Església dioce-
sana, Dani Font ha fet una 
mica de tot...

Fa trenta anys que vaig 
començar per fer fitxes his-
tòriques vinculades a una 
primera informatització 
del Bisbat. Cada parròquia 
tenia una fitxa amb un apunt 
perquè quan hi anés el bisbe 
tingués aquesta informació. 

Després va venir l’Inventari 
de Béns Mobles, la renovació 
del MEV, em vaig integrar 
a la comissió de Patrimoni i 
des d’aquí hem anat estruc-
turant una feina tècnica i 
professional del patrimoni. 

Existia aquesta figura, o 
Vic va ser pioner entre els 
bisbats?

Sempre ha estat pioner, 
en patrimoni. En el mateix 
Museu Episcopal, ja ho va 
ser. Sempre hi ha hagut una 
sensibilitat especial. 

Què entenem per patri-
moni cultural del Bisbat? 
Allò que és un bé catalogat, 
no qualsevol propietat de 
les que té?

Exacte. Des de Patrimoni 
Cultural, hem de promoure, 
assessorar els mossens i les 
parròquies en la gestió d’allò 
que té un valor cultural afe-
git. Siguin esglésies o béns 
mobles. Això demana una 
cura especial, i també té uns 
requeriments especials: de 
conservació perquè no es 
degradin, de custòdia perquè 
no els robin, d’obertura per-
què la gent els pugui veure... 
L’Església té l’obligació de 
fer-ho accessible. 

Des de Setcases a Calaf, 
ens imaginem que en el 
Bisbat de Vic això vol dir un 
llistat immens... 

Més de 600 esglésies de 
titularitat diocesana, i vin-
culades a les parròquies. No 
totes tenen valor històric o 
artístic important, és cert, 
però aquí hi hem de sumar 
el seu contingut. Per bé 
que moltes van ser saqueja-
des durant la Guerra Civil, 
segueix havent-hi una quan-

titat ingent de patrimoni 
cultural moble que està a les 
esglésies i necessita cura. La 
major part d’aquesta feina la 
fan els mossens o la gent que 
té cura de les esglésies en 
general. Des del Bisbat asses-
sorem perquè ho puguin fer 
en condicions. Una de les 
nostres obsessions és que, 
per bé que aquest patrimoni 
té un valor artístic, també té 

un valor d’ús molt impor-
tant.

Valor d’ús, vol dir en el 
culte de les esglésies?

Sí. No podem considerar 
només el seu valor cultural, 
artístic, material. Les parrò-
quies n’han de ser conscients, 
però nosaltres també n’hem 
de ser del valor d’ús. No ho 
tractis com si fos un trasto 
però tampoc ho posis en 
una vitrina on no ho puguis 
tocar mai més. S’ha de trobar 
aquest equilibri.

Ara li poso un exemple: 
Llanars, que és una parrò-
quia petita, té un valuós 
frontal romànic. Per a 
alguns experts potser hauria 
d’estar en un museu. Però es 
va optar per mantenir-lo a 
l’església.  

Des de Patrimoni vam 
fomentar que es restaurés, 
que es protegís amb una vitri-
na correcta i que es quedés 
allà. Si des del mateix lloc es 
pot protegir i cuidar, si està 
vigilat i valorat, i si és viu... 
per què l’hem de treure? És 
un debat complex, que hem 
tingut en altres llocs també. 
A vegades, però, la voluntat 
de tenir un patrimoni al lloc 

Dani Font, al primer pis del claustre de la catedral de Vic, on s’estan portant a terme obres de rehabilitació“Hem de pensar 
no només en el 
valor cultural, 
sinó en el d’ús”

no va associada a una capaci-
tat correcta per gestionar-ho. 
I hem de buscar solucions 
alternatives. Això passa molt 
amb els arxius: són tremen-
dament valuosos com a font 
històrica d’una parròquia, i 
d’un poble sencer. Però allà 
estarà ben conservat? Algú 
sap què hi diu en aquells 
documents? Es poden aten-
dre els investigadors? Si ho 
tanquem en un armari només 
complim una de les funcions, 
la que no es perdi... però, i les 
altres? El tema de fons és el 
mateix sempre: com valores 

Els experts en restauració estan avaluant l’estat de les obres per saber com s’hi ha d’actuar

Primer pas per restaurar les pintures de Sert

Vic

J.V.

De tot el patrimoni del Bis-
bat, en destaquen tres cases 
grans: la catedral de Vic, el 
monestir de Ripoll i la Seu 
de Manresa. Cada una amb 
els seus reptes i en diferents 
moments dels processos de 
rehabilitació que han anat 
seguint durant els últims 
anys (o dècades). En aquests 
moments, on es treballa és a 
la catedral de Vic, que des-
prés de les actuacions estruc-
turals que s’hi han dut a ter-
me des de l’any 2000, aborda 
un dels grans reptes del seu 
interior: la restauració de les 
pintures de Josep Maria Sert, 
que la fan singular. 

En aquests moments es tre-
balla en diversos fronts. Al 
deambulatori, darrere l’altar, 

es prepara la instal·lació de 
les pintures que es van salvar 
de l’incendi de l’any 1936, 
que havien estat instal·lades 
a la Capella Fonda de l’esglé-
sia de la Pietat, seu actual 
de l’Espai Vicpuntzero. Es 
preveu que a finals de març 
pugui estar acabada aquesta 
part, i que les obres salvades 
de la crema emmarquin el 
retaule gòtic de l’escultor 
Pere Oller. A la dreta, entre 
el carrer dels Dolors i el 
de L’albergueria (l’antiga 
sagristia dels Canonges), es 
crea l’Espai Sert, un lloc per 
explicar “el projecte de vida” 
de l’artista. Aquí s’exposarà 
la maqueta que ell mateix 
va fer, en què preveia també 
pintar els sostres. I final-
ment, els experts en restau-
ració estan avaluant l’estat 
de totes les pintures per 

veure quines actuacions cal 
fer-hi i en quins punts són 
més urgents. 

“Teníem el neguit de rei-
vindicar Sert”, diu Dani Font. 
Considera que la seva figura 
va ser “vinculada als vence-
dors”, i se’l va veure com un 
franquista. D’altra banda, la 
pintura figurativa en general 
“era vista amb demèrit”, i 
fins i tot alguns historiadors 
de l’art el posaven en la 
categoria de decorador més 
que en la de pintor. “Amb 
el temps estem en condici-
ons de tornar-nos a mirar 
Sert, és espectacular que 
un mateix artista fos capaç 
d’enfrontar-se tres cops a 
la catedral, i gràcies a això 
podem veure com evoluciona 
la seva manera de pintar, la 
d’entendre l’espai religiós.” 
En aquests projectes hi con-

flueixen diferents fonts de 
finançament. Per una part, 
el Programa Operatiu Feder 
del Departament de Cultura 
i per l’altra, el Ministeri de 
Cultura, que finança l’estudi 
de l’estat de les pintures. La 
visita que va fer a la catedral 
el ministre Miquel Iceta ara 
fa un any va posar-ne les 
bases. 

ACTUACIÓ AL CLAUSTRE

A tot això cal sumar-hi les 
intervencions en el claus-
tre. La que ara s’està fent al 
claustre alt –el gòtic– per 
netejar-ne revestiments als 
murs i deixar-lo preparat 
per ser visitat. I la que està 
prevista més endavant al 
claustre baix –el romànic– 
per rebaixar-ne el nivell de 
circulació i facilitar-ne l’en-

El claustre i el 
lapidari són els 
objectius a Ripoll
Ripoll Des de la delegació 
de Patrimoni del Bisbat es 
considera Ripoll com un 
exemple que “quan les ins-
titucions col·laboren, tot 
funciona”. En destaquen 
la “bona dinàmica” de 
visites i l’estat actual del 
monestir. Encara queden, 
però, dos reptes principals 
pendents. Un és la neteja 
que falta en tres ales del 
claustre (es va fer la més 
propera a l’església), un 
tresor pels seus capitells 
romànics. I l’altre és el 
trasllat de tot el lapidari 
a l’antiga església de Sant 
Pere. Les peces de pedra 
que estaven al claustre i 
que es van haver de retirar 
s’instal·larien en aquest 
espai, fent-ho compatible 
amb el seu ús cívic actual. 
“Falta una empenta de 
finançament.”
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Els Pompièrs han incorporat en 

els darrers dies tres vehicles lleu-

gers amb l’objectiu de renovar el 
parc mòbil. Amb aquestes tres 

incorporacions se substitueixen 

dos vehicles sense certificat de 
baixes emissions i un vehicle de 
baixa definitiva, i s’incorporen al 
parc mòbil dos vehicles de tec-

nologia hibrida.

Els Pompièrs incorporen 
tres vehicles nous lleugers

FOTO: Pompièrs / Imatge dels tres nous cotxes del parc mòbil

Les teleconnexions climàtiques 
(TC), és a dir pertorbacions locals 
que alteren les condicions ambi-

entals en regions allunyades del 

punt d’inici, poden explicar fins 
al 53% de la superfície cremada 
pels incendis a escala global. Així 
ho afirma una recerca internaci-
onal liderada per investigadors 
de la Universitat de Lleida (UdL) 

i el Centre de Ciència i Tecnolo-

gia Forestal de Catalunya (CTFC) 

que s’ha publicat a la revista Na-

ture Communications. Les relaci-

ons entre aquests patrons climà-

tics a gran escala poden ser útils 
per anticipar les temporades de 
grans focs i pronosticar quines 
zones del món és probable que 
cremin simultàniament en el fu-

tur, afavorint així la presa coordi-

nada de decisions en matèria de 

prevenció i extinció d’incendis.
Les teleconnexions climàti-

ques són pertorbacions locals, 
com ara canvis en la temperatu-

ra superficial del mar, que alteren 
les condicions ambientals en regi-

ons allunyades del punt d’origen. 

“Influeixen de forma remota en 
les condicions meteorològiques 

de moltes regions de la Terra, 

Les teleconnexions climàtiques 
influeixen en més de la meitat 
de les zones cremades

comportant canvis en els factors 

principals de l’activitat del foc, 
com ara l’acumulació de biomas-

sa de la vegetació i la humitat”, 
explica el professor de la UdL i 
investigador la unitat mixta de 
recerca CTFC-Agrotecnio, Sergio 
de Miguel. Els efectes de les TC 

poden estar sincronitzats amb la 

pertorbació ambiental inicial o bé 
tenir un retard que pot arribar a 

ser de mesos. “Ara podrem conèi-

xer, amb força antelació, si en una 
determinada regió la temporada 

d’incendis serà més llarga o greu 
de l’habitual”, destaca.

FOTO: O. Bosch (ACN) / Imatge de l’incendi de l’any passat a Baldomar

La UdL i el 

CTFC lideren 

una recerca 

internacional

Liciten les 
obres de 
l’església de 
Sant Joan 
d’Arties
El govern del Conselh Generau 

d’Aran avança en el seu projec-

te de rehabilitació de l’església 
de Sant Joan d’Arties com a sala 
d’exposicions, traient a licitació 
les obres d’adequació d’aquest 

espai com a equipament mu-

seogràfic. Aquesta església del 
segle XIII, declarada en 2022 
Ben Cultural d’Interès Local 

(BCIL), requereix una rehabi-
litació per a poder continuar 
emprant-la com a sala d’expo-

sicions, ús que ha tingut durant 
els últims anys, adaptant l’espai 
en aspectes d’accessibilitat i 

serveis bàsics.
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Accepta tres anys de 
presó per intentar violar 
una menor a Balaguer
Reconeix que la va agafar per la força 
per intentar agredir-la sexualment
Lleida
ÓSCAR BUETAS

Un home va acceptar ahir tres 

anys de presó per intentar agre-

dir sexualment una menor de 17 
anys en un bar de Balaguer. En 

aquest sentit, l’home va reconèi-
xer els fets durant el judici que es 
va celebrar a l’Audiència de Lleida 

i va ser condemnat in voce.

Les parts van arribar a un pac-

te previ a la celebració de la vista 

oral, raó per la qual la Sala també 
li va imposar la prohibició d’apro-

ximar-se a la víctima a menys de 
500 menys i comunicar-se amb 
ella durant sis anys, la prohibició 
de treballar en una feina on tin-

gui contacte amb menors durant 

vuit anys, sis anys de llibertat vi-
gilada després de complir la pe-

na de presó i indemnitzar la noia 

amb 10.000 euros en concepte 
de responsabilitat civil per les 

lesions físiques que va patir i les 
psicològiques. D’altra banda, cal 
recordar que inicialment la Fisca-

lia sol·licitava 5 anys i 10 mesos 
per un delicte d’agressió sexual 

en grau de temptativa, 6 anys de 
llibertat vigilada, que se li prohi-
bís treballar amb menors durant 
4 anys, que indemnitzés a la víc-

tima amb 7.000 euros i que quan 
complís dues terceres parts de la 
condemna fos expulsat de l’estat 
espanyol i que se li prohibís tor-
nar-hi durant 10 anys. Aquesta úl-
tima mesura va ser suprimida en 
el pacte al qual es va arribar.

Pel que fa als fets, l’acusat va 
reconèixer que la matinada de l’1 
de novembre de 2019 es trobava 
en un bar de la capital de la No-

guera on també hi era la noia de 
17 anys. En un moment donat, 
l’home la va arrossegar per la for-

ça agafant-la pels canells per in-

tentar violar-la. Finalment, no va 
aconseguir gràcies a la resistència 
de la noia.

FOTO: Ó. B. / Moment del judici celebrat ahir a l’Audiència de Lleida

Un treballador es 

trenca un peu en un 

accident laboral en 

una finca de l’Albagés

Un treballador es va trencar 

ahir un peu en un accident la-

boral que es va produir en una 

finca de l’Albagés. Pel que fa als 
fets, a les 13.23 hores els ser-
veis d’emergències van ser in-

formats que un home que es-

tava treballant amb una moto 

serra s’havia trencat un peu. 

Ràpidament, es va activar el 
corresponent protocol i es van 

personar el SEM i Bombers.

Els Bombers apaguen 

un incendi de 

xemeneia a Biosca, 

Cervera i Torà

Els Bombers de la Generalitat 

van apagar ahir un incendi de 

xemeneia que es va originar 
en una casa del carrer Pavia 

de Biosca. En aquest sentit, els 
serveis d’emergències van ser 

alertats del foc a les 9.48 hores 
i fins al lloc es van desplaçar els 
efectius del cos. A la tarda, van 
extingir altres dos, un a Cerverà 
i l’altre a Torà. En cap cas va ha-

ver-hi ferits.
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Cultura i Societat  

n La periodista Laura Teixidor opta 
al premi Carles Rahola de Comuni-
cació Local pel reportatge Capellans 
sense sotana amb els pacients Covid, 
publicat a Diari de Girona. El repor-
tatge de Teixidor és un dels quatre 

finalistes en la categoria de millor 
treball informatiu o divulgatiu pu-
blicat en premsa a la catorzena edi-
ció dels guardons, que s’entregaran 
dimarts 21 a l’Auditori de Girona.  

El jurat dels premis de la Demar-
cació de Girona del Col·legi de Peri-
odistes i la Diputació de Girona ha 
valorat el reportatge per ser «una 
aproximació singular a un tema de 
la pandèmia poc tractat». 

Els altres tres finalistes de la ca-
tegoria de premsa són Tura Soler 
per La noia de Portbou tenia un 

nom. 32 anys per identificar-la, pu-
blicat a El Punt Avui; Carme Vinyo-
les per Puteros, aquells homes tan 
normals, publicat a La República i 
Marta Escubós per Sense límits, his-
tòries de superació, de L’Esportiu de 
Catalunya. 

La categoria de millor projecte de 
comunicació periodística ha quedat 
deserta perquè no s’hi ha presentat 
cap treball, mentre que en la de fo-
tografia de premsa té dos finalistes. 
Tres treballs aspiren al Miquel Diu-
mé de ràdio i dos al de televisió. Hi 
ha dues candidatures a la millor in-
formació digital i dos més en l’apar-
tat de comunicació institucional.  

Pel que fa a la beca dels Premis 
Carles Rahola, entre els finalistes hi 
ha Una època daurada de la ràdio a 
Girona. Els anys vuitanta del segle 
XX, de Mateu Ciurana, col·labora-
dor de Diari de Girona.

Un reportatge de «Diari 
de Girona», finalista als 
premis Carles Rahola

A.C. GIRONA

u Laura Teixidor opta al 
guardó al millor treball de 
premsa per «Capellans sense 
sotana amb els pacients Covid»

n Portbou va inaugurar ahir la bi-
blioteca Walter Benjamin a l’edifi-
ci de les antigues escoles del mu-
nicipi. Es tracta del primer pas per 
fer realitat el centre dedicat a la fi-
gura del filòsof alemany, que va 
morir l’any 1940 en aquest poble 
fronterer quan fugia del nazisme.  

Fa anys que Portbou intenta 
materialitzar el projecte de la Casa 
Walter Benjamin per retre home-
natge a la seva figura i a la història 
i el seu pensament. A principis del 
2000, se li va encarregar la restau-
ració de l’edifici que havia d’aco-
llir-lo, un edifici d’estil modernis-
ta que havia estat seu de les esco-
les i de l’antic ajuntament, a l’ar-
quitecte Norman Foster, però, fi-
nalment, es va descartar per l’ele-
vat cost que tenia. Uns anys des-
prés, el 2008, es va presentar un se-
gon projecte, que tampoc va pros-
perar i ara els arquitectes Joan Fal-
gueras i Jordi Pigem n’han redac-
tat un tercer. S’espera que els tre-
balls costin uns 2 milions d’euros.  

Sobre terminis, l’alcalde Xavi 
Barranco, es mostra optimista i es-
pera que, ara que s’ha començat el 
«camí», les administracions i pri-
vats continuïn implicats en la res-
ta del projecte.  De moment, la Di-
putació ja ha confirmat que hi serà.  

El primer pas per fer-lo realitat 
és l’obertura d’aquesta biblioteca. 
L’espai, ubicat en una de les tres 
naus de l’edifici, s’ha rehabilitat 
amb una inversió de prop de 
130.000 euros. El Ministeri de Cul-
tura hi ha aportat 60.000 euros; 
40.000 euros més la Diputació i 

22.000 euros l’Ajuntament de Port-
bou.  

La fundació Àngelus Novus, 
que gestionarà el centre, hi ha 
aportat el mobiliari i la documen-
tació, dues biblioteques que ha he-
retat del traductor Philippe Ivernel 
i de l’humanista Gian-Luigi Pon-
zano. 

La biblioteca compta amb uns 
4.500 llibres dels 6.000 que conte-
nen els fons. La restacontinua en 
caixes a l’Ajuntament a l’espera de 
poder ubicar-los en d’altres espais 
de la biblioteca. Entre els exem-

plars, obres del filòsof però també 
del seu context històric.  

La seva presidenta, Pilar Parce-
risas, diu que Portbou és el lloc es-
collit per exposar-ho no només 
perquè va ser el lloc on Benjamin 
va morir sinó per la importància 
que va tenir amb el pas de milers 
d’exiliats durant la Guerra Civil. 
«Des de la fundació, el que volem 
és que la seva memòria pervisqui, 
com ha fet fins ara sense estructu-
ra, i volem que el seu pensament 
totalment vigent estigui aquí i el 
pugui fer créixer», remarca. 

Tot i que l’espai està concebut 
com a biblioteca, Parcerisas ja ha 
avançat que anirà «molt més en-
llà» i que ja han fet contactes amb 
diferents universitats per col·labo-
rar-hi. A més, ja tenen visites de 
grups d’estudiants concertades i hi 
contemplen altres activitats com 
ara tallers, xerrades o presentaci-
ons de llibres.

Portbou inaugura la nova 
biblioteca Walter Benjamin

ACN/DdG. PORTBOU

L’espai compta amb 
4.500 llibres provinents 
de dos llegats rebuts 
per la Fundació  
Àngelus Novus

u És el primer pas per convertir les antigues escoles en un centre 
dedicat al filòsof alemany, un projecte que s’arrossega de fa anys

Barranco i Parcerisas, consultant alguns dels llibres. GEMMA TUBERT (ACN)

u ACTIVEN L’APLICACIÓ. L’Ajuntament de Girona, la Diputació, el Bisbat 

de Girona i Mèmora van activar ahir l’aplicació inspirada en el llibre Guia 

visual de la Catedral de Girona. L’app permetrà per ajudar a descobrir tots 

els detalls de l’interior i l’exterior del temple des dels dispositius mòbils. 

L’«app» de la guia visual de la catedral
ANIOL RESCLOSA

u EL FINAL DE LA TRILOGIA. L’escriptora Anna Carreras va presentar 

ahir a l’Abacus Centre de Girona la seva darrera novel·la, Vigila amb mi. El 

llibre, editat per Llibres del Delicte, tanca la particular trilogia negra de 

l’autora, resident des de fa anys a Girona. 

Carreras presenta «Vigila amb mi»
MARC MARTÍ

Dv. 17/02, 20h

Mahler Chamber 
Orchestra & Pablo 
Heras - Casado
Una de les millors formacions de l’escena mundial visita 

Girona sota la batuta de Pablo Heras - Casado.

 @auditori_gi   @AuditoriGirona   
 @Auditoridegirona   @auditori_gi
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Investigado un antiguo sacristán de
Vilanova por hurtar objetos litúrgicos
Pontevedra, 16 feb (EFE).- El antiguo sacristán de la parroquia de San Cipriano, en Vilanova de
Arousa (Pontevedra), está siendo investigado por hurtar objetos litúrgicos de gran valor cultural
e histórico aprovechando que el párroco estaba hospitalizado.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía de Arousa ha acordado, según fuentes
judiciales, continuar las actuaciones contra este hombre, que responde a las iniciales M.A.F.P.,
por si su conducta pudiese ser constitutiva de un delito continuado de apropiación indebida.

La Fiscalía y el Arzobispado de Santiago de Compostela, personado como acusación en la
causa, tendrán diez días para formular su escrito de acusación o pedir el archivo de la causa.

La magistrada señala que las diligencias practicadas durante la investigación permiten llegar a
la conclusión de que el antiguo sacristán empezó a actuar cuando el anterior cura de San
Cipriano ingresó en el Hospital Provincial de Pontevedra, en abril de 2020.

Entre ese momento y su muerte en agosto de 2020, según la jueza, retiró y llevó a su domicilio, y
al domicilio de su madre, diversos objetos de gran valor histórico.

Entre ellos, cita unos pergaminos del siglo XIX, una imagen de madera de San Blas del siglo
XVII y XVIII, otra del sagrado Corazón de Jesús de pasta y madera policromada de principios del
siglo XX y una talla del niño Jesús de la Virgen de la Pastoriza del siglo XVI.

Cuando llegó el nuevo sacerdote, el 13 de noviembre de 2020, y se dio cuenta de que faltaban
esos objetos, el sacristán, según las investigaciones, se negó a devolverlos y no entregó las
llaves del complejo rectoral, de modo que fue necesario cambiar las cerraduras.

El vicario de Pontevedra le pidió la devolución de los objetos y, finalmente, acabó entregando
una corona de plata del Sagrado Corazón de Jesús, una corona de fiesta, y otra de diario de
Pastoriza, un fiador del roquete de San Cipriano, un pectoral, un anillo de San Cipriano y ropa
de fiesta, mitra, capa, sotana y estola del santo patrón.

Durante la estancia del antiguo párroco en el hospital, según la jueza, se habría llevado en
cajas, ayudado por los monaguillos y alguna mujer de la parroquia, entre otros objetos, varias
capillas domiciliarias.

En su domicilio en Vilanova de Arousa, la Guardia Civil halló numerosa documentación y
objetos, entre ellos, el estandarte de catecismo de la parroquia de San Miguel de Deiro, un paño
de terciopelo de color rojo con la inscripción culto, utilizado para la recaudación de limosnas, o
siete palias con bordados antiguos.

También aparecieron en su casa el estandarte de catecismo de la parroquia de San Miguel de
Deiro, un paño de terciopelo de color rojo con la inscripción culto, utilizado para la recaudación
de limosnas, o siete palias con bordados antiguos.

Además, tenía dieciocho libros antiguos relacionados con la actividad litúrgica y una talla de la
imagen del niño Jesús de madera policromada de más de cien años de antigüedad, que

https://www.lavanguardia.com/vida/20230216/8763391/investigado-antiguo-sacristan-vilanova-hurtar-objetos-liturgicos.html


pertenecía al monasterio de Cálago de las Sinas.

En el domicilio de su madre, también en Vilanova, aparecieron la talla de San Blas, de madera
policromada, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y siete libros antiguos relacionados con
la actividad litúrgica dos capillas domiciliarias de Jesucristo Nazareno y del Vía Crucis.

Junto a este material había dos tallas del Sagrado Corazón de Jesús, una de la Inmaculada, otra
de Santa Irene, candelabros y la cruz de altar, nueve capillas domiciliarias con imágenes del
Sagrado Corazón de Jesús y de Santas; y un reloj ovalado de la marca Villar. EFE

aer/am/jlp

1011573
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Cultura subvencionarà millores al monestir
de Santa Maria de Serrateix, el castell de
Palau a Bagà i la Torre Bernat de So a Llívia
- Regió7
Es tracta d’un programa que atorgarà les subvencions en tres anualitats a 208 actuacions arreu
del territori, algunes de les quals ja s’han iniciat a finals de 2022. Els ajuts s’adrecen a
l’execució d’obres en immobles de “notable valor cultural” i a l’elaboració de plans directors, d’ús
i manteniment, o especials de protecció de béns culturals d’interès nacional i d’interès local.

En el mateix comunicat, el Departament de Cultura ha recordat que les intervencions han
d’executar-se en béns immobles ubicats a Catalunya els quals han d’estar declarats Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN) en les categories de Monument Històric, Jardí Històric o Zona
d’Interès Etnològic, i també aquells immobles que reconeguts com a Béns Culturals d’Interès
Local (BCIL).

Ajuts a l'execució d'obres de restauració i consolidació

Pel que fa a la primera línia de subvencions, per a l’execució d'obres de restauració i
consolidació d'immobles de notable valor cultural, s’hi destinen 10 milions. S’hi van presentar
201 propostes de les quals, la comissió avaluadora n’ha triat 100. Entre les propostes destaquen
els projectes que es duran a terme a la Torre d’Ivorra (Segarra), la rehabilitació integral de la
Casa Jané com a part de la Ruta Modernista de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), la
rehabilitació i consolidació de l'envolvent del Pavelló Puríssima del Recinte Modernista de Sant
Pau (Barcelonès), les obres per adequar l’antic escorxador de Gandesa com a Centre
d'Interpretació d'Història del municipi (Terra Alta), la reforma i ampliació del Museu Arqueològic
Comarcal de Banyoles (Pla de l’Estany) o la consolidació i restauració del Castell de Puiggròs
(les Garrigues).

Ajuts al manteniment i conservació

Pel que fa a la nova línia d’ajuts al manteniment i conservació, s’han concedit 5 milions a 84
propostes de les 118 presentades. En cas aquest hi ha la rehabilitació de la façana principal del
centre cultural i social cooperativa de Figuerola del Camp i la del Santuari de la Mare de Déu de
Montserrat de Montferri, totes dues a l’Alt Camp; actuacions a l’església de Santa Maria de
Linyola (Pla d’Urgell), al monestir de Santa Maria de Serrateix (Berguedà), el castell de Palau
a Bagà (Alt Berguedà) i la Torre Bernat de So a Llívia (Alta Cerdanya).

Ajuts a l'elaboració de plans directors

Finalment, els ajuts a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment, o especials de
protecció de béns culturals d’interès nacional, es van presentar 28 sol·licituds, 23 de les quals
han obtingut subvenció. Destaquen els plans directors del Castell d'Os de Balaguer (Noguera) i
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del monestir de Sant Cugat (Vallès Occidental); els plans especials de protecció del conjunt
històric del Municipi d'Amer (la Selva) i del Centre Històric de Cardona (Bages), així com els
plans d’usos i manteniment de l'església de Santa Maria de la Tossa de Montbui (Anoia) i de
can Negre a Sant Joan Despí (Baix Llobregat).
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Regió7 

n El manresà Elies Picanyol tre-
balla amb les mans des que, de 
jove, va descobrir que li encanta 
muntar i desmuntar estris i donar 
una segona vida a objectes con-
demnats a l’ostracisme. La seva 
proposta, Les invisibles, eviden-
cia la vocació reivindicativa i de 
crítica social que també és la raó 
de ser de Jardins de Llum, així com 
la participació d’artistes i entitats 
locals. Roser Oduber, directora 
del certamen, apunta que «l’Elies 
fa una reflexió sobre la precarietat 
en l’accés a la llum que pateixen 
moltes persones avui en dia». 

L’Associació de Veïns del Barri 
Antic exhibirà a la plaça Major 
unes columnes de ferro de l’escul-
tora Àngels Freixanet que simbo-
litzen la fortalesa dels impulsors 
de la sèquia  de Manresa. Per la 

seva part, les AAVV d’altres barris 
s’han unit amb l’artista Visual Pal 
per crear uns jardinets de llum a 
l’entrada de l’Anònima. La xarxa 
de biblioteques veïnals impulsa 
Ànima de corall, una peça de roba 
de gasa i pintura fluorescent que 
estarà al pati de l’Anònima, igual  
com L’ull Antròpic de Jordi Lafon 
i alumnes de batxillerat de l’IES 
Lluís de Peguera, una obra feta de 
plafons que parla de l’emergència 
climàtica. El mateix tema tracta el 
col·lectiu Santpedor Art i Creació  
en la instal·lació La imatge de l’ai-
gua, el so de la llum, al carrer del 
Balç. El taller L’Art de Viure, diri-
git per Oduber al Centre Ocupa-
cional d’Ampans, mostrarà una 
obra volumètrica titulada Fana-
lets de somnis, a l’Anònima. 

La instal·lació lumínica i in-
teractiva Comptador, al carrer de 
Sant Andreu, és l’aportació d’en-
titats locals que treballen la soste-
nibilitat, Cultura del Bé Comú i La 
Codornella. Killing Weekend, co-
merç de disseny i venda de roba, 
reflexionen al carrer Cirera sobre 
les crisis que ens assetegen.

El certamen afavoreix 
la presència d’entitats 
locals i el discurs crític

Instal·lació de l’obra «L’ull Antròpic» a l’Anònima ARXIU PARTICULAR

TONI MATA I RIU. MANRESA

u El preu de l’energia i 
l’emergència climàtica són 
alguns dels temes que 
tracten diversos artistes

n Aliança entre el projecte Manre-
sa 2022 i Jardins de Llum. Aprofitant 
l’acte inaugural del festival d’art efí-
mer de llum i aigua aquest dissab-
te a8 del vespre a la plaça Major, 
també es podrà contemplar un es-
pectacle piromusical que ha de ser-
vir per posar el punt i final definitiu 
a Manresa 2022, que va començar 
oficialment el gener de l’any passat. 
Llavors també hi va haver castell de 
focs a la plaça Major. 

El piromusical s’havia de dur a 

terme l’estiu passat, durant la Re-
festa que es va organitzar per com-
memorar la canonització de Sant 
Ignasi el 1622. L’emergència per se-
quera va fer que s’ajornés. Final-
ment es durà a terme demà, un 18 
de febrer, que és quan Ignasi de Lo-
iola hauria marxat de la ciutat des-
prés d’estar-s’hi 11 mesos i inspirar-
se pels seus exercicis espirituals. 

Prèviament, a 2/4 de 7 de la tar-
da, a l’Ajuntament hi haurà una re-
cepció institucional d’agraïment a 
les entitats que han col·laborat amb 

el projecte ignasià. L’organització 
ha estat liderada per l’Ajuntament i 
l’Oficina Tècnica Manresa 2022. Ha 
comptat amb el suport d’instituci-
ons, organismes, entitats, associa-
cions i persones a títol individual. 
En especial La Caixa. AUSA, Cons-
tructora del cardoner, Denso i asse-
gurances Pujol.  

Manresa 2022 s’ha celebrat al 
llarg del darrer any i ha dut a terme 
prop de 200 activitats. Algunes es 
mantindran i també es continuarà 
potenciant el Camí Ignasià.

u Després de l’acte inaugural de Jardins de Llum es podrà veure un piromusical 
que clou la celebració dels 500 anys de l’estada de Sant Ignasi a Manresa

Manresa 2022 s’alia amb el 
festival d’art de llum i aigua

JORDI MORROS. MANRESA

A la inauguració de Manresa 2022, el gener de l’any passat, també hi va haver castell de focs ARXIU /OSCAR BAYONA

n Jardins de Llum i el piromusical 
Manresa 2022 formen part de la 
Festa de la Llum que a partir d’avui 
viurà els actes principals. Aquest di-
vendres a les 10 del matí hi haurà al 
pregó infantil a l’Ajuntament a càr-
rec de l’escola Pare Algué. A les 7 de 
la tarda,  el constructor Agustí Cots 

pronunciarà el pregó institucional.  
El Gremi de la Construcció de 

Manresa i comarca és l’administra-
dor de la Llum d’enguany coinci-
dint amb els seus 700 anys d’histò-
ria. Per aquest dissabte al matí ha 
preparat un concurs de joves pale-
tes a la plaça Sant Domènec i una 
festa infantil durant la qual es cons-

truirà el mural de la Llum. El dilluns, 
a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Sant 
Ignasi, s’inaugurarà una escultura, 
obra de Xavier Tragant. És el llegat 
que deixarà. S’instal·la a la plaça 
perquè el gremi es va crear al que 
ara seria la capella del Rapte, l’antic 
hospital de Santa Llúcia d’origen 
medieval, igual que el gremi.

J.M.G. MANRESA

Amb els pregons comencen els actes principals 
de la Llum administrats pel Gremi de Constructors

Contenidors Transport Dessembussaments Assessoria 
tècnica

Residus
perillosos

Destrucció
con�dencial
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El papa Francisco se une al dolor por la
muerte de 40 migrantes en Panamá
Roma, 16 feb (EFE).- El papa Francisco expresó este jueves su "tristeza" por el accidente de un
autobús en el que murieron 40 migrantes que cruzaban Panamá y se unió "al dolor de los
familiares y amigos de los difuntos".

"El santo padre ha recibido con profunda tristeza la noticia del accidente de un autobús, ocurrido
en la zona de Gualaca, en el que han perdido la vida varios migrantes y otros se encuentran
heridos", señala un telegrama enviado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal
Pietro Parolin.

El mensaje, redactado en español y dirigido al cardenal José Luis Lacunza, obispo de la ciudad
panameña de David, añade: "su santidad Francisco se une al dolor de los familiares y amigos
de los difuntos y pide por la pronta recuperación de los lesionados".

"Mientras imparte de corazón la confortadora bendición apostólica, como signo de esperanza en
el señor resucitado", concluye.

Las autoridades de Panamá elevaron este jueves a 40 la cifra de muertos, entre ellos niños, en
el accidente de un autobús que llevaba este miércoles migrantes irregulares hacia un albergue
situado cerca de la frontera con Costa Rica.

En el accidente, ocurrido alrededor de las 04.00 hora local (09.00 GMT) en Gualaca, un área de
la provincia occidental de Chiriquí situada a unos 450 kilómetros de la capital panameña,
resultaron heridas más de 20 personas, según las autoridades.

Las autoridades de Panamá no han informado públicamente de la edad ni nacionalidad de los
fallecidos, que se presume sean en su mayoría migrantes en tránsito hacia Norteamérica.

La subdirectora del Servicio Nacional de Migración (SNM), María Isabel Saravia, dijo en una
conferencia de prensa que entre los fallecidos hay niños - viajaban 20 menores en el autobús -
así como un ciudadano panameño que era uno de los dos conductores.

De acuerdo con la versión disponible y verificada por las autoridades, el conductor del autobús
se pasó la entrada del albergue de Gualaca y, al dar la vuelta, perdió el control del vehículo,
chocó al menos con un objeto fijo y se precipitó por un barranco.

Se trata del peor accidente de este tipo registrado en Panamá en más de 50 años. EFE

romu/pi
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Reclusos construirán 150 confesionarios
para la JMJ de Lisboa
Lisboa, 16 feb (EFE).- Los 150 confesionarios que se van a utilizar en el Parque del Perdón,
espacio que se habilitará en el barrio lisboeta de Belém durante la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) de este verano en Portugal, serán construidos por reclusos de centros
penitenciarios locales.

En concreto, serán presos de cárceles de los municipios de Coimbra (centro del país), Paços de
Ferreira y Oporto (norte), según declaraciones del Comité Organizador Local (COL) divulgadas
por el medio luso 7Margens, que precisó que se ha creado un protocolo de colaboración con la
Dirección General de Reinserción y Servicios Penitenciarios lusa.

"Con esta colaboración se pretende contribuir a la promoción de la reinserción social de estos
reclusos en su reincorporación a la vida activa, a través de su formación profesional, trabajo e
interacción con la comunidad", alegó el COL.

Los confesionarios estarán ubicados en el Parque del Perdón (en el Jardín Vasco da Gama, a
escasos metros del conocido Monasterio de los Jerónimos) y disponibles del 1 al 4 de agosto,
donde se ofrecerá servicio de confesión en diferentes idiomas.

Consistirán en una "estructura simple y de pequeñas dimensiones", con tres paredes y un techo
para simular "una casa abierta", según el medio.

De los 150, 20 tendrán un reclinatorio con separación, mientras que el resto contará con dos
sillas enfrentadas para lograr una experiencia "más personal" y un espacio más accesible,
"especialmente para personas con movilidad reducida", alegó el COL.

La JMJ tendrá lugar del 1 al 6 de agosto en Lisboa y la vecina Loures y espera la presencia del
papa Francisco y de más de un millón de fieles.

Este evento se celebra bajo la sombra de la pederastia en la institución católica en Portugal y su
encubrimiento, ya que ha sido esta misma semana que se ha revelado que hay al menos 4.800
víctimas de estos delitos en el país por crímenes en los últimos 72 años.

Además, los expertos que realizaron el estudio informaron que hay más de un centenar de
sacerdotes sospechosos de haber abusado sexualmente de menores todavía en activo en el
país.

El presidente de la Confederación Episcopal Portuguesa, el obispo José Ornelas, ha asegurado
que "los abusadores no tienen lugar" dentro de la Iglesia católica y que esta "preocupación tiene
que estar presente" en la JMJ.

"Es preciso seguir dando voz al silencio y contribuir a una cultura de la transparencia, no solo en
la Iglesia sino en toda la sociedad", añadió.

Para la organización de este evento, la Iglesia, que contará con cerca de 25.000 voluntarios,
tomará sus propias medidas en la acogida de los peregrinos y ha firmado un acuerdo con la
Asociación Portuguesa de Apoyo a la Víctima (APAV) para prevenir, proteger y dar respuesta "a

https://www.lavanguardia.com/vida/20230216/8762791/reclusos-construiran-150-confesionarios-jmj-lisboa.html


incidentes que puedan envolver a los participantes", incluidos los abusos sexuales.EFE
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Cáritas desarrollará un proyecto social en
Arrecife (Lanzarote) para dar una
"respuesta adecuada" a la exclusión
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 (EUROPA PRESS)

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y el director de Cáritas Diocesana de
Canarias, Gonzalo Marrero, han presentado este jueves el proyecto social que la institución
quiere impulsar en la isla de Lanzarote para dar una "respuesta adecuada a la realidad" de
exclusión residencial, empleo y mayores, que desde Cáritas se viene atendiendo.

Asimismo en el acto de presentación también han participado la consejera de Derechos
Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, la presidenta del Cabildo de Lanzarote,
Dolores Corujo, y la alcaldesa del Ayuntamiento de Arrecife, Astrid Pérez, según ha informado
Cáritas en nota de prensa.

El proyecto de Cáritas está previsto que se desarrolle en 7.000 metros cuadrados construidos en
un solar de 3.000 metros cuadrados del Obispado de Canarias, en el barrio de Altavista de
Arrecife, y el objetivo es que esté destinado a servicios de acogida, orientación y asesoramiento
en materia de empleo y socio educativa, así como a un centro de día, una residencia para
mayores y un centro de 20 plazas para personas en situación de sin hogar con comedor, duchas
y lavandería.

También prevé pisos de emergencia para familias en situación de exclusión residencial y de
tránsito, así como para personas en situación de privación de libertad y/o familiares.

Al respecto, el Obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha subrayado la necesidad
de contar con un centro que atienda las necesidades de los más desfavorecidos, por lo que ha
mostrado su alegría al ver que el proyecto ya tiene forma.

También mostró su gratitud a la consejera, a la presidenta del Cabildo y a la alcaldesa por la
acogida de este proyecto, así como por su disponibilidad para ayudar a que "se haga realidad lo
antes posible".

Además ha incidido en la "importancia de que todas" las instituciones trabajen juntas por el bien
común, matizando que la Iglesia "tendrá siempre la mano tendida a todos para trabajar por el
bien de los débiles y más desfavorecidos".

Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero, ha explicado que
el proyecto pretende "mejorar la cobertura de la acción de Cáritas en Lanzarote y en el
municipio de Arrecife en particular, dotando de instalaciones adecuadas" a los servicios que
actualmente se prestan en la isla.

Por su parte, la secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias, Caya Suárez, ha dado a
conocer el análisis de la realidad con la que trabaja la institución en la isla y que se concreta en
tres ámbitos: la "exclusión residencial, que es un fenómeno presente en toda Canarias, y la
evidencia más extrema es la de las personas que se encuentran en situación de sin hogar".

https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20230216/8762635/caritas-desarrollara-proyecto-social-arrecife-lanzarote-dar-respuesta-adecuada-exclusion.html


Agregó que el acceso al empleo "no llega a la población en mayor situación de exclusión social
y pobreza", a lo que se le suman las dificultades de capacitación y formación. Así, indicó que el
64,1 por ciento de las personas que solicitaron acogida en Cáritas durante 2021 no superaban
la educación primaria, "dificultando sus posibilidades de integración socio laboral por su baja
cualificación".

Finalmente, señaló que el 14 por ciento de las personas residentes en Lanzarote tiene más de
65 años, el 41 por ciento de ellas mayores de 75 años, y la atención socio sanitaria de las
personas mayores en Lanzarote "resulta insuficiente" ante el número reducido de plazas
residenciales y de centros de día.
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La confesión religiosa de Carlos Rivera en
'La Resistencia': ''Dios me eligió para ser
sacerdote''
Termina la semana para La Resistencia pero con un invitado de lujo que no se ha querido
perder el programa del presentador David Broncano. Hoy ha visitado el plató el cantante Carlos
Rivera, recién aterrizado de Chile. 

Carlos entraba al plató queriendo tapar la foto de Rafa Nadal porque decía entre risas: ''Ya está
muy visto''. En México el equivalente a Nadal sería Guillermo del Toro. Afirmaba que Luis Miguel
no podía ser porque se ha metido en demasiadas polémicas. ''No es intocable'', declaraba el
mexicano. 

Carlos Rivera en 'La Resistencia'

Twitter/@LaResistencia

El cantante presumía de su rango vocal cuando recordaban que Broncano y él ya se conocían.
Coincidieron en casa de Sebastián Yatra y allí estaba Alejandro Fernández. Ellos comenzaron a
hacer bromas sobre quién estaba más musculado y según Broncano había mal rollo. Carlos se
reía y decía que eso era porque se llevaban muy bien. 

Tras está confesión Grison ha querido retar a Carlos a ver quién hacía más sentadillas en 1
minuto. Un ejercicio físico que ha sacado a relucir cuando Carlos interpretó a Simba en el
musical de El Rey León en Madrid. El invitado ha querido enseñarles a los presentes unas
posturas que hacía él todos lo días en el musical. 

Carlos le daba su regalo al presentador. Broncano al abrirlo se quedaba sorprendido al ver que
era una botella de mezcal, una bebida mexicana. El público quería que el presentador lo
probara y al final así ha sido. El artista le contaba a David que es muy religioso y ha hecho todos
los sacramentos. 

Además le confesaba que fue a un colegio de monjas y allí le dijeron: ''Dios me había elegido
para ser sacerdote''. Todo porque las monjas descubrieron que a Carlos le gustaba cantar. Y se

https://lavanguardia.com/television/20230217/8763717/confesion-religiosa-carlos-rivera-resistencia-dios-eligio-ser-sacerdote-mmn.html
https://www.lavanguardia.com/television/20230215/8757976/diego-ibanez-cuenta-resistencia-ultima-vez-fumo-canuto-mmn.html
https://www.lavanguardia.com/topics/david-broncano
https://www.lavanguardia.com/topics/carlos-rivera


le ocurrió hacerle una canción a Dios, algo que el artista ha querido demostrar en el plató. 

Carlos Rivera cantando en 'La Resistencia'

Twitter/@LaResistencia

Broncano le ha preguntado al artista sobre su trend de TikTok que se hizo muy viral en la
pandemia, dónde Carlos salía bailando.  Un trend que le ayudó mucho a conseguir más
seguidores. 

David aprovechaba que llegaba el final de la entrevista para lanzarle las preguntas clásicas. Al
dinero Carlos confesaba: ''Yo soy el hijo de Mufasa y todo lo que toca la luz es mi reino''.  David
insistía pero el cantante decía que no sabía.  En cuanto a las relaciones sexuales Carlos
bromeaba con la postura del misionero y declaraba que llevaba un mes de promoción, pero si
que decía en cuanto a satisfacerse uno mismo: ''Me recé el Rosario entero''. Para terminar la
entrevista el invitado regalaba a los asistentes una interpretación magnífica de Recuérdame, de
la banda sonora de la película de Disney, Coco. 
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Católicos se manifiestan en defensa del
obispo Álvarez Lagos en México
Ciudad de México, 16 feb (EFE).- Decenas de católicos se manifestaron este jueves frente a la
embajada de Nicaragua en México para exigir la liberación del obispo Rolando José Álvarez
Lagos, condenado a 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el Gobierno de Daniel
Ortega a territorio estadounidense.

La protesta ocurrió frente a la citada sede diplomática ubicada en Lomas de Chapultepec, al
poniente de la Ciudad México.

Los manifestantes, quienes llevaron a cabo una manifestación pacífica y una vigilia de oración
para pedir por el respeto a la libertad religiosa en este país y por la libertad de Monseñor Álvarez
Lagos, denunciaron la violación de derechos humanos y a la libertad religiosa.

Además, condenaron la pena 26 años y 4 meses de cárcel impuesta al obispo Álvarez Lagos,
obispo de Matagalpa, luego de ser declarado culpable por delitos considerados como "traición a
la patria".

Además, los manifestante entregarán en la representación diplomática más de 11.000 firmas de
apoyo a la campaña que la organización católica Solidart inició desde agosto para reprobar y
señalar la persecución contra la Iglesia católica de Nicaragua, a cargo del gobierno de Daniel
Ortega.

Hace una semana, Nicaragua excarceló y expulsó del país a 222 presos políticos que fueron
trasladados a Washington en un avión fletado por el Gobierno estadounidense.

Dos presos se negaron a abandonar el país, entre ellos el obispo Álvarez Lagos, obispo de la
diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de
Nicaragua, y quien fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su
nacionalidad, y suspendido sus derechos ciudadanos de por vida, por delitos considerados
"traición a la patria".

Álvarez, de 56 años, es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega
retornó al poder en Nicaragua en 2007.

La condena contra el alto jerarca fue dictada un día después de que rechazara subirse a un
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".

Los 222 nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos, entre los que hay prominentes figuras
de la oposición nicaragüense, han recibido un permiso humanitario para permanecer en
territorio estadounidense durante dos años, aunque varios analizan la oferta del Gobierno de
España para recibir la nacionalidad española. EFE

jmrg/ics

(foto)

https://www.lavanguardia.com/vida/20230217/8763940/catolicos-manifiestan-defensa-obispo-alvarez-lagos-mexico.html
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El món modern és ple d’homes 
que sostenen dogmes amb tanta 
fermesa, que ni tan sols s’adonen 
que són dogmes. La frase és del 
periodista i escriptor G. K. Ches-
terton, un catòlic convers amb 
un llegat intel·lectual del qual és 
confés devot el bisbe d’Oriola-
Alacant, José Ignacio Munilla. 

Tant és així que dedica cada 
cert temps un pòdcast a la seva 
pàgina web a analitzar els aforis-
mes de qui va ser definit com el 
príncep de les paradoxes, un en-
cuny que bé podria atribuir-se a 
la figura del prelat.  

Convertit des de fa anys en el 
julivert eclesiàstic de totes les 
salses sociopolítiques que es 
cuinen a Espanya, i amb Juan 
Antonio Reig i Antonio Cañiza-
res ja amb el títol d’emèrits 
penjant de les seves respectives 
sotanes, el teòleg donostiarra és 
avui el màxim exponent del que 
eufemísticament es denomina 
l’ala més conservadora de l’Es-
glésia espanyola. Si al·ludim en-
cara al càncer com «una llarga 
malaltia», Déu ens deslliuri ara 
de rebatejar d’una altra forma 
aquesta facció de la vetusta ins-
titució, que, agradi o no, és més 
que un club. 

Tuits i sermons 

El cas és que allà on d’altres es 
van agafar al passat disfres-
sant-lo de tradició inamovible, 
Munilla va saber veure que un 
tuit pot tenir molt més ressò que 
el millor sermó a la més impo-
nent de les catedrals; malgrat el 
recel de bona part dels seus cor -
religionaris, va entendre que 
estar a Facebook, Instagram i 

Youtube era la millor manera de 
deixar que els nens s’acostessin 
a Ell. Noti’s la majúscula i en-
tengui’s la metàfora. 

Va fer, així, d’internet i les 
xarxes socials el seu púlpit, on 
avui es desenvolupa amb la ma-
teixa facilitat i desimboltura de 
qualsevol adolescent mitjà. És en 
aquest punt on comencen a sor-
tir les contradiccions d’un Muni-
lla capaç de concentrar-se a re-
sar amb una pancarta davant 
d’una clínica avortista i despat-
xar amb una abúlica crítica una 
ordenança municipal que multa 
indigents per dormir al carrer. 

Es desperta a les set amb els 
senyals horaris de Radio María, 
emissora en la qual condueix un 
programa des de fa 17 anys. 

Menja per esmorzar torrades 
amb oli i pernil serrà, cafè amb 
llet i, des de l’any acabat de 
complir que viu a Alacant, un 
suc de taronja amb unes gotetes 
de llimona. Això ho sabem 
gràcies a un recent vídeo de 
Youtube en el qual mostra als 
seus 102.000 subscriptors com 
és la seva rutina diària.  

També coneixem tots que per 
Munilla «el progressisme és un 
virus»; que els «ateus radicals» 
són com Estat Islàmic; que l’ho-
mosexualitat és «una malaltia 
neuròtica a la qual s’arriba a tra-
vés de la pornografia» i que es 
pot curar amb teràpia (ell mateix 
diu haver-ne «guarit» alguns); 
que els casos de pederàstia a 
l’Església es deuen al fet que 

«s’hi van colar» sacerdots gais; 
que el divorci és «immoral», i 
que ningú ha de votar el PP per la 
«traïció» de Feijóo en la llei de 
l’avortament. 

Canals propis 

I tot això ho sabem gràcies als 
seus propis canals. Perquè fa ja 
molt que el senyor José Ignacio 
es va adonar que els mitjans de 
comunicació, quan no li són 
afins, els carrega el dimoni, igual 
com el que ell qualifica de «fe-
minisme radical». 

Per això monsenyor no es 
digna a concedir entrevistes sen-
se demanar abans les preguntes i 
amb la condició de respondre-
les per escrit, sense possibilitat 
de repreguntar i pactant sempre 

quin serà el titular. Ni El 
Rubius arribaria a tant. 
El lema episcopal de 
Munilla, replicat a la 
seva adreça web, és En 
tu confio. Qui ho diria. 

Defensor de la pla-
taforma ultradretana 
Hazte Oír, li agrada fer-
se escoltar, però no li 
cauen els anells (l’anell 
episcopal en aquest 
cas) a l’hora de bloque-
jar a les xarxes socials 
les veus discordants. 
Això no li impedeix 
després tuitejar en 
contra del «pensament 
únic dominant». Les 
coses que es veuen. 

En tot debat suscitat 
entorn de l’Església i 
els seus pronuncia-
ments polítics no fal-
ten els que argumen-

ten que els missatges es dirigei-
xen només als seus fidels. Però 
no sobra recordar que en el seu 
ramat, de vegades, fins i tot se 
senten bels dissonants. 

La tesi del guipuscoà, llança-
da al seu Twitter poc abans del 8-
M, que s’ha d’«estimar patint, 
patir callant i sempre somrient» 
no va caure gens bé a molts cris-
tians i així l’hi van fer saber. De 
tot hi ha a la vinya del Senyor, per 
més que Munilla confongui ove-
lles amb trols. 

«Si no aconsegueixes desen-
volupar tota la teva intel·ligència, 
sempre et queda l’opció de fer-
te polític». Això també ho va es-
criure Chesterton, que de con-
versions tardanes en va ser tot 
un exemple. n

El bisbe  
amb ànima 
d’‘influencer’

José Ignacio 
Munilla 
BISBE D’ORIOLA-ALACANT

PER  
J. A. GIMÉNEZ

Llimona & vinagre

Javier Etxezarreta / Efe

El bisbe  
José Ignacio 

Munilla oficia 
una missa a 

Sant Sebastià, 
el 2018. 
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CUPÓ

Flores Navarro, 

mucho más que una fl oristería
Tienda, Valencia 320 / Mercat de la Concepció, Valencia 332 (junto a calle Girona). Barcelona - 93 207 36 61
Abierto todos los días del año

www.� oresnavarro.com 
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Explicació de recerques, passejades científi-
ques, concerts, teatre i altres propostes que re-
lacionaran la ciència i l’art són algunes de les ac-
tivitats de l’ampli programa de la Biennal Ciutat  

i Ciència, que arriba a la tercera edició. Les acti-
vitats es concentren al districte de Ciutat Vella. 
En trobareu tota la informació a la pàgina: 
biennalciutaticiencia.barcelona

Ciència per a tothom

DISTRICTES I MÉS...
PÀGINA BARCELONA

www.barcelona.cat

BIENNAL CIUTAT I CIÈNCIA
Del 21 al 26 de febrer

BIENNAL CIUTAT I CIÈNCIA

Aquest diumenge, 19 de febrer, a partir de les 
8.30 hores té lloc l’eDreams Mitja Marató Bar-
celona. Es tracta d’un esdeveniment esportiu 
molt consolidat, que enguany arriba a la 33a 

edició. Hi participen nombrosos atletes d’elit in-
ternacional. Cal destacar també la notable par-
ticipació de joves. Tota la  informació a la web: 
edreamsmitjabarcelona.com

Els ‘runners’ recorren la ciutat
MITJA MARATÓ 

19 de febrer. Inici: passeig Pujades, 8.30 h 

JORDI ROVIRALTA

EDU PEDROCCHI

Fins al 2 de juliol es pot visitar l’exposició Línies du-
res. Edificis, disseny i urbanisme a Barcelona 
(1949-1974) a l’antiga seu de l’editorial Gustavo 
Gili (Rosselló, 87). L’accés és lliure i s’hi fan visi-
tes guiades.

Arquitectura i urbanisme 
entre el 1949 i el 1974 

LÍNIES DURES. Antiga seu de l’editorial Gustavo 
Gili (Rosselló, 87). Fins al 2 de juliol. 

INSTITUT DE MERCATS DE BARCELONA

Jazz, indie, pop, clàssica, flamenc, música urbana, 
electrònica, world music... Són alguns dels estils 
músicals dels concerts Sons de ciutat, que es fan 
els dissabtes a les 12.00 hores en nombrosos car-
rers, places, mercats i eixos comercials.

Música en viu als carrers,  
les places i els mercats

SONS DE CIUTAT. Dissabtes a les 12.00 h.  
Fins al 25 de març. 

Un dia al mes, a les 19 h, se celebra un concert lí-
ric al Monestir de Pedralbes, en el marc del cicle Les 
veus del monestir, organitzat pel districte de les 
Corts amb la col·laboració de l’escola Musical A 
Tempo i VOCE.

Concerts lírics al 
Monestir de Pedralbes 

LES VEUS DEL MONESTIR. 
www.monestirpedralbes.barcelona

FRANCESC MELCION



Mitjà: catalunyareligio.cat

Publicat: 16/02/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 17.895 Lectores

Valor: 486€

URL: https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/roba-estesa/so...

Sobre 'Parlar de Déu, parlar de l’home' de
Lluís Duch | Catalunya Religió
Quan es va morir en Lluís Duch, ara fa més de quatre anys, la Fundació Joan Maragall va decidir
preparar dos llibres que recollissin els articles més destacats que havia escrit a la
revista Qüestions de vida cristiana, amb el títol Parlar de Déu, parlar de l’home [Viena Edicions].
Així, el 2020 va treure el seu primer volum, dedicat als temes més teològics, i en queda pendent
un altre de caire més antropològic*.

Lluís Duch era monjo de Montserrat. Atresora una bona quantitat de llibres i un nombre
inabastable d’articles. Si bé es definia com a “antropòleg”, les seves reflexions tenen una
dimensió molt més global. Els seus estudis, vastíssims, li van permetre fer una mirada original i
contemporània tant a la societat que li va tocar viure, posant èmfasi en les seves tres grans crisis
(la religiosa, la política i la familiar), com al llegat religiós del cristianisme. I això, tot i que no es
prodigava gaire, en diàleg actiu amb el món intel·lectual no creient. No són pocs que, venint
d’aquí, el consideren el seu mestre. La seva obra està considerada com una de les més
genuïnes i sàvies que hi ha hagut al nostre país i és una pena que es conegui tan poc.

De Duch, a qui vaig tenir el goig de conèixer personalment, recomanaria moltíssims llibres, mai
no me’n cansaria. I encara en tinc per llegir. Com deia, descriu molt finament els corrents de fons
que hi ha sota la civilització actual: des de l’absència de la idea de Déu fins a l’imperi de la
imatge i la velocitat, per exemple. Des dels dèficits del llenguatge fins a les difícils relacions
entre religió i política, posem. 

 

En aquest volum, que recull articles des de 1968 a 2008, una època amb canvis brutals, podem
veure’n uns tastets molt ben triats. La seva reflexió sobre l’actualitat del mite, i la seva
combinació (que no rebuig) amb la raó; o la qüestió dels símbols al si del llenguatge modern o
l’Església; o les pors de la institució catòlica davant els canvis que vivim; o una mirada també
moderna de la Passió. L’objectiu de Duch, sobretot en aquests articles, és el de donar eines per
llegir millor un món que costa d’entendre. Especialment, eines als cristians. Em sembla que per
dos motius.

En primer lloc, com va repetint Duch als textos d’aquest llibre, perquè els cristians en teoria som
aquells que hem cregut que val la pena ser-ne. Per diverses raons, sobretot després de la II
Guerra Mundial, els homes i dones del món occidental basem la nostra identitat religiosa
bàsicament per elecció i no per herència, com si diguéssim. Això té conseqüències negatives i
positives. Les negatives: el debilitament de les esglésies i la ruptura de la transmissió, per
exemple. I n’hi ha una de positiva, almenys: la necessitat de fer el pas més conscientment, més
autènticament. Però en un ambient així, cada vegada necessitarem més eines, més arguments,
més reflexió.

I, en segon lloc, perquè els cristians semblen perplexos davant el món on vivim I no només els
cristians, esclar. Un món complicat, una mica caòtic i desconcertant. Un món on es percep més
el silenci que la Paraula de Déu. Un món del qual hi ha la temptació de fugir, refugiant-nos a les
parets dels nostres temples i les nostres certeses. Y ríase la gente, que diria Góngora. Així,
adverteix del perill dels fonamentalismes, els analitza a fons contra tota obvietat i ens dona, per

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/roba-estesa/sobre-parlar-deu-parlar-home-lluis-duch-303437
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tant, les claus de la seva prevenció.

 

Parlar de Déu, parlar de l’home. Un títol que ho diu tot. Una cosa va amb l’altra, inexorablement.

 

__________

* Comentari del llibre esmentat alprograma Creure avui, de TV Mataró (vegeu minut 16:40
d'aquest vídeo).

 

https://vienaedicions.com/book/parlar-de-deu-parlar-de-lhome
https://vimeo.com/channels/creureavuitv/795825632
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Subvencions per al centre cultural de
Figuerola i el santuari de Montferri
El Departament de Cultura ha anunciat que destina més de 15 MEUR en subvencions per
restaurar i conservar el patrimoni arquitectònic català. En un comunicat, han explicat que han
resolt les subvencions que atorga anualment per a la investigació, la documentació, la
conservació, la recuperació, la restauració i la millora del patrimoni cultural immoble.

Es tracta d’un programa que atorgarà les subvencions en tres anualitats a 208 actuacions arreu
del territori, algunes de les quals ja s’han iniciat a finals de 2022. Aquests imports s’adrecen a
l’execució d’obres en immobles de “notable valor cultural” i a l’elaboració de plans directors, d’ús
i manteniment, o especials de protecció de béns culturals d’interès nacional i d’interès local.

En el mateix comunicat han recordat que les intervencions han d’executar-se en béns immobles
ubicats a Catalunya els quals han d’estar declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en les
categories de Monument Històric, Jardí Històric o Zona d’Interès Etnològic, i també aquells
immobles que reconeguts com a Béns Culturals d’Interès Local (BCIL).

Pel que fa a la primera línia de subvencions, per a l’execució d’obres de restauració i
consolidació d’immobles de notable valor cultural, s’hi destinen 10 MEUR. S’hi van presentar
201 propostes de les quals, la comissió avaluadora n’ha triat 100.

Entre les propostes destaquen els projectes que es duran a terme a la Torre d’Ivorra (Segarra),
la rehabilitació integral de la Casa Jané com a part de la Ruta Modernista de Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès), la rehabilitació i consolidació de l’envolvent del Pavelló Puríssima del
Recinte Modernista de Sant Pau (Barcelonès), les obres per adequar l’antic escorxador de
Gandesa com a Centre d’Interpretació d’Història del municipi (Terra Alta), la reforma i ampliació
del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Pla de l’Estany) o la consolidació i restauració
del Castell de Puiggròs (les Garrigues).

Pel que fa a la nova línia d’ajuts al manteniment i conservació, s’han concedit 5 MEUR a 84
propostes de les 118 presentades. En cas aquest hi ha la rehabilitació de la façana principal del
centre cultural i social cooperativa de Figuerola del Camp i la del Santuari de la Mare de Déu de
Montserrat de Montferri, totes dues a l’Alt Camp; actuacions a l’església de Santa Maria de
Linyola (Pla d’Urgell), al monestir de Santa Maria de Serrateix (Berguedà), el castell de Palau a
Bagà (Alt Berguedà) i la Torre Bernat de So a Llívia (Alta Cerdanya).

Finalment, els ajuts a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment, o especials de
protecció de béns culturals d’interès nacional, es van presentar 28 sol·licituds, 23 de les quals
han obtingut subvenció. Destaquen els plans directors del Castell d’Os de Balaguer (Noguera) i
del monestir de Sant Cugat (Vallès Occidental); els plans especials de protecció del conjunt
històric del Municipi d’Amer (la Selva) i del Centre Històric de Cardona (Bages), així com els
plans d’usos i manteniment de l’església de Santa Maria de la Tossa de Montbui (Anoia) i de
can Negre a Sant Joan Despí (Baix Llobregat).

http://www.diaridetarragona.com/camp/subvencions-per-al-centre-cultural-de-figuerola-i-el-santuari-de-montferri-CO13849874
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Una estudiante descubre la simbología de
la ermita dels Sants Metges de Sarral
Gemma Magre Ramírez, de 17 años de edad, ha descubierto la simbología que esconde la
ermita de Sant Cosme i Sant Damià de Sarral en su Trabajo de Investigación (TDI) de fin de
bachillerato en el Instituto Jaume Huguet de Valls, teniendo como tutor a Antoni Marsal.

Bajo el título ‘La ermita dels Sants Metges de Sarral: simbología 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
hace de timón. En el interior, el número de hileras de bancos no es casualidad: a la derecha hay
nueve 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 importantes de la ermita es la famosa reja-vidriera, obra de Josep Grau-
Garriga, de ocho metros de ancho por casi ocho de altura, hecha con herramientas agrícolas y
otros elementos –como unos fórceps de médico– aportados por los habitantes de Sarral. La
puerta está montada sobre una estructura de hierro formando una bella composición de formas
circulares. El simbolismo religioso está relacionado con la eucaristía. Gemma explica en el TDI
que «el rosetón de la puerta recuerda la Hostia Santa que se ofrece en la misa y la similitud que
tienen las herramientas al estar distribuidas 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 eucaristía 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 ventanas se reflejan directamente sobre el altar como figura de la consagración, la parte
más importante 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 Sarral como un espacio de
encuentro y de acogida. Asimismo, en el antiguo camino a la ermita hay catorce estaciones del
Vía Crucis cuyo simbolismo son, según Magre, los árboles que hay a lo largo del camino: el
olivo, símbolo del martirio, de la fe y de la fecundidad de la iglesia; el almendro, el primer árbol
que florece, símbolo del renacer de la persona y de la perseverancia y, en el centro de la plaza,
el ciprés, que simboliza la acogida.

Para su investigación, Gemma Magre ha contado con la colaboración de la hija del arquitecto,
Elisa Puig; de Esther y Jordi Grau, hijos del artista que diseñó la puerta, Josep Grau-Garriga; del
hijo del constructor de las estaciones del Via Crucis, Joan Pijoan; del aparejador, Anton Freixas
Savidó, así como del herrero que soldó las piezas que componen la puerta, Josep Maria
Freixas.

La joven estudiante ha buceado también en el esfuerzo económico y social que hicieron los
habitantes de Sarral durante las diferentes reconstrucciones de la ermita. Construida en el siglo
XV, la ermita sufrió varias modificaciones hasta que en 1966 el edificio amenazaba ruina. Fue

http://www.diaridetarragona.com/camp/una-estudiante-descubre-la-simbologia-de-la-ermita-dels-sants-metges-de-sarral-DP13859930


entonces cuando, a propuesta del entonces rector, Antoni Morell i Jansá, se decidió construir
una capilla nueva siguiendo la opinión del arquitecto del lugar, Josep Puig Torné. Tras algunos
parones para recopilar más dinero y material, la obra se culminó en 1970.

Esta última reforma costó 1.331.634,50 pesetas de entonces, 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 seguido muy de cerca el desarrollo de la investigación de la alumna y
ha recibido con júbilo la máxima nota que los miembros del tribunal –su tutor y dos profesores
del departamento de Humanidades– le han concedido. Gemma lanzó un e-bando para solicitar
la participación de los habitantes de Sarral 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.
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