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Un rector de Pineda de Mar defensa el
matrimoni gai i la negociació amb ETA
, Ramon Masachs critica el paper deis bisbes espanyals i rep el supart de part deis feligresas

Convoquen una rnanltestacló el 6 de
margocontra la reforma unlversítarta

29 anys que está en estat
greu, i l 'altre afectar és un
nen de tres anys. El peti t va
arri bar d imarts a la tarda a
l'h ospital Joan XX III i va
ser traslladat a l' hospital
Sant Joan de Déu. Tot i la
coincidencia en el temps,
per ara, Sal ut no té indicis
que els tres casos diagnos
ticats fins ara als hospitals
tarragonins estiguin vin
culats.

vencionista deis bisbes espanyols que ja ha ge
neratles prirneres veus crltiques en el si de l'Es
glésia catalana. Un grup de feligresos han ence
tat una recollida de signatures per donar supon a
les manifestaeions del mossen.

Reclamen un acord
nacional sobre la lalcitat

S.~REZ I B.rcl l.n.
• Una tre ntena d ' entitats cristianes, que rep resen
ten unes 30.000 persones, van reclamar ahir que

. s'micir un procés de di áleg entre el govem i els re
presentants de les religions presents a Catalunya
per arribar a un acord nacional sobre la laícitat que
defineixi «els principis d'independencia entre els
árnbits polític, social i religi és». Sego ns Josep Tor
rens, d' Església Plural , «es tracta d ' evi tar ten sions i
prob lemes innecessari s». El col-lectiu inelou
aquesta proposta en el doc ument Una altra veu
d'Església, que es presentará demá i que neix de la
ref1exi6 d'entitats, grups, co munitats i moviments
cri stian s que no es veuen represe ntats per I' actual
jerarquia ca tólica i que creuen en una Església més
plural i oberta. El darrer doc ument de la Conferen
cia Episcopal Espanyola (CEE), relacionat amb les
eleccions, ha obert la capsa deis trons i ha provocat
que els representants de l'església de base s' unei
xin i rec upe rin reivi ndica cions historiques co m ara
la creaci6 de la Conferencia Episcopal Catalana.
Co m que reconeixen que és «difícil» aconseguir
ho , proposen la posada en marxa d ' «un organisme
ec les ia l» que assessori la Co nferencia Episcopal
Tarraconense (CET) i, per tant, els bisbes catalans.
Com a assessors hi hauria «la base de l'Església ca
talana», és a dir , preve res, religiosos, grups, comu
nita ts i moviments de «rotes les tendencies i sensi
bilitats », Torrens va reco neixe r ahir que actualment
«les relacions am b la jerarqu ia [catalana) s6n inco
modes». En el manifest van més enllá de Catalunya
i reclamen un nou model de relacions entre l'estat,
la societat i l'església. Reclamen que «l' Esg l ésia
abandoni les situacionsde privilegi que \i confereix
el co ncordar. i aposti per l' autofinancam ent ». A la
vegada, demanen a l'Estat que deixi sense efecte
els acords amb el Vatic á, Les entitats, entre les
quals hi ha Cristianisme al Segle XXI , el Col -Iectiu
de Dones en l'Església, l' Acci6 Cat ólica Obrera i
l' Assoc iaci6 Araguaia amb el bisbe Casaldáliga,
asseguren que amb el man ifest s'i nicia una etapa de
col -laboració per fer senti r una altra veu de l'Esglé
sia .

Detectats dos casos més
de meningitis a

Vila-seca i Tarragona
N. SERRET I T. mlgo..

• Dues persones més, una
de Vila-seca i una altra de
Tarragona, van ingressar
ahi r a l' hospi tal Santa Te
ela i a l'hospital Joan
XX III, respectivament, i
se'ls va diagnosticar me
ningitis, des prés que el cap
de se tmana passat morís
un noi a Tarragona a causa
de la malaltia. En el primer
cas, es tracta d'una noia de

donar supon a I' actitu d del
rector. Una de les repre
se ntants de l'entitat, Mari a
Josep Hernández, asseg u
ra que la deci si6 de Ram on
Masachs « és valenta i de
fensa la convivencia plural
i el respecte pe r rotes les
opinions»,

«Ens preocupava que
rnossén Ram on hagués
d'afrontar en solitari
aquest compromís i vam
creure necessari fer pinya

-enfront d 'una ex pressi6 de
llibe rtat co m aq uesta», hi
va afegi r Hemández. De
moment, el grup valora
posi tivament el supon re
but pe ls feligresos i confia
que les paraules de Ma
sachs «no li portaran con
seqüencies».

universita t en una escola
de forrriaci6 professional

. de les empreses en les
qu als es formara tecn ícs
destres en determinades
téc niq ues , pero on no hi
haurá espai per a la críti
ca», ha assegural. L'ex
rector de la UPC Josep
Ferre r va adveni r qu e
l'objec tiu de la reform a
« és formar capital huma i
no ciutadans il-Iustrats i
crítics».

aspectes tan co ntrovertits co m ara el rnatrimoni
homosexual , la negociaci6 amb ETA,l a legisla
ci6 de I' avortarnent i el fet que no hi hagi assig
natura de religi6 católica a l'e scola, El cape llá
subscri u el moviment de rebuig a l' ac titud inter-

van donar supo n a les mo
bilitzacions. Pel professor
de poJltica eco nómica i es
tructura eco nómica mun 
dial de la UB Ramon Fran
quesa, el procés de Bolo
nya «degrada I' estat del
be nestar i limita a una elit
l'accés a la universitat», a
més de reduir l' autonomi a
universitaria, ja que deixa
rá les direccions de les uni
versitats en mans del me r
cal. «Este rn convertint la

Imatga d'arxlu del rectorRamon Masachl . I EL PUNT •

mar que en cap cas I' avo r
tame nt es pot permetre?
Per que no es por negociar
la pau a Euskadi ? Nom és
per salvag uardar la uoitat
d'Espanya? Am b aixó no
hi combrego», assenyala.
Masachs és nascut a la Ce
llera de Ter el 1953 , i es va
fer cape llá el . 1980. Ab ans
d'arribar a Pineda va pas
sar per les parróquies de
Sal t, la Bisbal i San t Salva
dor de Giron a. Forma part
del Fórurn Joan Alsina de
Girona. ,

L'escri t del rnossen ha .
ting ut una repercussi6 irn
mediata en la co munita t
del barri oEl grup Paraula i
Acci6, vinculat a la par"
róq uia, ha imp ulsat una
recollida de signatures per

carreres a parti r del curs
que ve. La manifestaci6,
que porta com a lema Sun
o/ correr. Parem Bolonya,
s' ha previst co m a colof6 a
una setrnana de xerrades
per informar els es tudiants
sobre els canvis que com
portará l' ada ptaci óal marc
europeu . Ahir , amb motiu
d 'una xerra da que es va fer
a la Facultat de Física de la
Universitat de Barcelona
(UB), destacats professors

lERESA MÁRQUEZ I Plnld. di M.r
• Ciari co ntunde nt, El rectorde la parroquia del
barri del Poblen ou de Pineda de Mar, Ramon
Masachs, ha signat un esc rit -que també ha pen
jat a internet- en el qual defensa sense embuts

«Jo estic a favo r del matri
moni homosexual , de le
gis lar l ' avortarnent, qu e
no hi hagi concordat Es
glésia-Estat, que no hi ha
gi assignatura de re ligi6
ca tólica a I' escola, que hi
hagi l' assignatura d' edu
caci6 per a la ciutadania,
crec en un final de nego
ciaci6 amb ETA, cree que
no perilla cap democracia
pel fel de ser laica, i no es
tic d'acord am b molts bis
bes.» Eltext el sig na, amb
inicials, Ramon Masachs,
«seg uidor de Jesús» i rec
tor de la parroquia del bar
ri del Pobl enou de Pined a
des de -fa 2 1 anys. «Estic
indignat amb l'actuaci6
deis bisbes espanyols i ho
havia d 'explicarperque
l ' Esg lés ia que ells repr e
senten no és la rneva, que
és la que es viu als carrers i
no pas als palaus episco
pals», explica Masach s.
Pel rector, les seves afir
macions «les co mparteix
molta gent de la comunitat
cristiana que veu la realitat
tal com és i que hi vol
conviure sense imposi
cions».

.Conseqüent
El capellá manté que és
«conscient i co nseq Uent»
amb les seves paraul es i
que seva pos ici6 no li
comportará cap amonesta
ci6 de la jerarquia ecle 
siástica -Pineda depen del
Bisbat de Giron a- . «Qui
és capa, de co ndemnar
l' estima de dos persones
del mateix sexe o d' afir -

EFEI B.rcll•••
• La Plataforma Mobilit
zadora en Defensa de la
Universitat Pública
(PM DUP) ha co nvoca t els
estudiants i mem bres de la
comunitat educativa a par
ticiparel proxim6 de rnarc
en una manifestaci6 pel
centre de Barcelona contra
la reforma de l' educaci6 
superiorque suposael pro
cés de Bolonya, i que es
comencara ~ aplicar en 35

La Generalitat
creara dos
centres de
recerca en
plurilingüisme
• Boreal•••• La Genera
litat creara dos ce ntres
de recerca en plurilin
gUisme i en tecnologies
de la lIengua amb l'ob
jecti u de promoure la
investigaci6. La comis
sionada d'Universitats,
Blanca Palmada. va
anunciar ahir el projec
te durantla seva part ici- .
paci6 en una jorn ada
sobre el catalá i l'espai
europeu d'educaci6 su
perior. Blanca Palmada
va avancar la seva in
tenci6 que aquests dos
centres funcionin ja al
setembre. El comissio
nat i la secretaria de Po
Jltica Lingü ística finan
caran-amb prop d 'un
mili6 d' euros la creaci6
deis centres, un d'in
vestigaci6 en gesti6 del
plurili ngUisme, en que
partici paran la UB , la
UAR i la UdG, i un altre
de recerca en tecnolo
gies de la llengua, im
pulsat per la UB i la
UPC. I ELPUNT

La UGT manté la
vaga per dilluns
en el sector
de la dependencia
• •• real•••• UGT manté
la vaga convocada per
dillu ns en el sector de la
dependencia després
que ahir va fracassar la
reuni6 de mediaci6 que
van tenir representants
del sindicat amb la pa
tronal . La UGT també
es va reunir ahir amb la
consellera de Benestar
Social, Carme Capde-

. vila, que es va compro
metre a co nvocar una
reuni6 amb la patronal
per fer de initjance
ra. 1ELPUNT
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