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Comarques

Olot comença un cicle
d’activitats per difondre
el respecte a les religions
És una de les ciutats catalanes que té més diversitat religiosa
 Les comunitats religioses han programat activitats als centres de culte
X.V OLOT

■ Olot comença avui un programa d’accions destinades a fomentar el coneixement i el respecte de
les religions. La primera activitat
és l’exposició Creences i Religions.
Llibertat, diversitat i conflicte que
inauguren avui a les  hores, al
Museu dels Sants d’Olot i romandrà oberta fins al  de gener. Això
no obstant, el programa conté 
activitats més organitzades pel
Consorci de Benestar Social i
l’Institut de Cultura d’Olot.
A la presentació, el tinent d’alcalde, Josep Berga (PDeCAT) va
explicar que la voluntat de l’Ajuntament és treballar els temes de
diversitats, de drets civils i de no
discriminació. En aquest sentit va
dir que «som una societat formada per persones diferent, però
això no vol dir que no es pugui viure amb normalitat sobre la base de
respectar els drets i els deures dels
altres».
El comissari de l’exposició, Jordi Puig, va explicar que la mostra
vol fer reflexionar el visitant sobre
les seves pròpies creences. Per
aconseguir-ho han fet una mostra
estructurada en  àmbits: els silencis, les paraules i els crits.
L’àmbit dels silencis està dedicat a les creences creades per cadascú o rebudes per altres persones. L’apartat dedicat a les paraules tracta el sentit últim de l’existència. L’àmbit dels crits reflexiona sobre els conflictes originats al
voltant de les religions, però també sobre l’acció social que promouen moltes confessions.

Els guardons a les recerques es van entregar ahir a la tarda. MARC MARTÍ

La UdG i el Col·legi
d’Arquitectes premien
11 treballs de recerca
de Batxillerat
Eduard Bech, Josep Berga i Jordi Puig. X.V

Entre la  d’activitats, la propera programada pel divendres 
de juliol de  a  hores és una
ruta d’activitats als centres de culte de les diferents comunitats religioses d’Olot.
La nit de les religions
Amb el nom de la nit de les religions, l’acció presenta als visitants
els centres de culte com a llocs de
reunió que van més enllà del fet
de resar. Per exemple, en el temple
de la comunitat Sikh, els participants podran gaudir d’una mostra de cuina vegetariana. La comunitat islàmica Al Rhama ensenyarà a preparar te. Els Testimonis de Jehovà faran una xerrada
col·loqui sobre la persecució que
van patir en la Segona Guerra
Mundial per part dels nazis. Les

comunitats Evangèlica Beraca
projectarà el film Luter i l’església
Evangèlica IECA farà un concert
de gospel.
En la resta de la programació hi
ha visites guiades, xerrades, taules
rodones, cinema i activitats educatives als instituts.
El dinamitzador del grup de
diàleg interreligiós i comissari de
l’exposició, Jordi Puig, va definir
Olot com una de les ciutats amb
més diversitat religiosa de Catalunya.
Hi ha les comunitats cristianes,
la islàmica, la sikh, nuclis budistes, la comunitat Falun Dafa, Testimonis de Jehova i d’altres. Les
comunitats formen part del Grup
de Diàleg Interreligiós d’Olot impulsat fa  anys pel Consorci de
Benestar Social de la Garrotxa.

Els guanyadors tenen ajudes per pagar les

assignatures del primer curs a la Universitat
DdG GIRONA

■ Onze estudiants van rebre ahir
els premis a treballs de recerca de
Batxillerat del Consell Social de la
UdG, la Demarcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Patronat Politècnica.
Els guanyadors han aconseguit
un ajut pel curs vinent en un grau
de la UdG, fins a un màxim de
. euros, o una reducció en la
matrícula a les escoles Universitària de la Salut i l’Esport i l’ERAM.
També es difondran els treballs i
es farà una aportació per comprar
llibres, música, material educatiu
o informàtic, repartida entre l’estudiant, el tutor i el centre de Secundària on s’ha fet el treball.
Els premi en l’àmbit d’Humanitats i Ciències socials van ser per

Les demandes de dissolució matrimonial
pugen a Girona el primer trimestre d’any
Fins a 511 parelles gironines

van demanar el divorci,
mentre que 34 van
demanar la separació
EVA BATLLE GIRONA

■ Pugen el nombre de dissolucions matrimonials a la demarcació de Girona durant el primer trimestre de l’any. Els divorcis s’han
incrementat en un , entre gener i març. En concret,  parelles han demanat la dissolució del
seu matrimoni. Mentre que durant el mateix període de  en
van ser . Les separacions han
pujat de forma destacada, un

,. Si l’any passat se’n van tramitar  als jutjats, en aquesta
ocasió, n’han estat . Totes les separacions demanades han estat
amb consens de la parella.
Quan a la tipologia de divorcis
cal destacar, segons les dades que
ha difós Consell General del Poder Judicial, aquest primer trimestre se n’han tramitat  de
consensuats i  que no ho eren.
L’any passat van sol·licitar el divorci  parelles, de les quals ( de
mutu acord i  sense consens.
Pel que fa als procediments de
mesures en processos de separació cal destacar que se n’han demanat  i sobre la guarda custòdia dels fills .

Les nul·litats
matrimonials es
mantenen a zero,
igual que el 2016

L’únic indicador que segueix
igual que l’any passat és el de les
nul·litats matrimonials: s’han
quedat a zero. Cal destacar que
l’única província catalana on
s’han demanat nul·litats és la de
Barcelona, amb vuit. I a tot Espan-

ya, se n’han tramitat .
Pel que fa a l’estadística espanyola, el nombre de demandes de
dissolució matrimonial registrades a Espanya durant el primer
trimestre del  ha estat de
., el que representa un augment del , respecte al mateix
període de l’any anterior.
Els divorcis contenciosos són
els que han viscut un increment
més elevat. Van pujar un , en
passar de . a .. Mentrestant, els . divorcis consensuats van suposar un , 
més que els registrats entre l’ de
gener i el  de març del .
Pel que fa a les separacions, les
. demandes de separació

les alumnes de l’institut de Santa
Coloma de Farners, Georgina Torra; i de Tossa, Mar Rabassa. En
Tecnologia van guanyar joves dels
Maristes, Gerard Parejo; i de l’institut Martí i Carreras, de Palafrugell, Albert Ferrer. En Ciència, es
van distingir les estudiants del
Bosc de la Coma, d’Olot, Laia
Amat; i del Santiago Sobrequés,
de Girona, Clàudia Brugada. El
premi sobre arquitectura, urbanisme i ciutat va recaure en Oriol
Tarrés, del Bell-lloc; i el sobre la
ciutat de Girona en Andrea Cano,
del Carles Rahola. En Innovació
industrial ha guanyat Adrià Vivas,
també del mateix centre. En Arts
visuals i escèniques, Elena Romero, del Sobrequés. I en Salut i Esport, Alba Montilla, de Manlleu.
consensuada són un ,  més
que les presentades en el primer
trimestre del ; i les  separacions no consensuades un ,
per cent més que les registrades
en el mateix període de l’any passat. Cantàbria, Catalunya i el País
Valencià, al capdavant
Posant en relació les demandes
de dissolució matrimonial del trimestre amb la població a  de gener de , Cantàbria, Catalunya
i la Comunitat Valenciana són les
que tenen més demandes de dissolució per , cada mil habitants.
Les demandes de dissolució
matrimonial i de divorci van tenir
una aturada amb la crisi econòmica pel fet que hi havia parelles
sense disponibilitat econòmica
per legalitzar la separació. Del
 cap aquí, l’augment percentual de les demandes de dissolució matrimonial i de divorci ha
pujat a la vora d’un  anual, a
l’Estat.

