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Un monjo de
Montserrat
ensenya a seguir
la «Litúrgia de les
hores» en llibre

Seguim Fent UdG crearà un nou
pol d’activitats culturals a Girona

GIRONA | EFE

GIRONA | DANIEL BONAVENTURA

El monjo de Montserrat Daniel
Codina publica D'ànima a ànima,
un llibre que pretén ser una eina
per ajudar els cristians a seguir l'oració de les Laudes i la Vigília,
que conformen la Litúrgia de les
hores.
Segons ha indicat l'Abadia de
Montserrat en un comunicat, la Litúrgia de les hores té com a base fonamental l'oració dels salms, que
reﬂecteixen la fe, la conﬁança i la
súplica del creient.
«Podem veure l'ànima de l'Església que en la litúrgia penetra l'ànima de l’orant per ajudar-lo a
adquirir els mateixos sentiments
de Crist», escriu el pare abad de
Montserrat, Josep María Soler, al
pròleg del llibre.
De la seva banda Codina apunta que els salms són «com un mirall de la vida» perquè les angoixes
i les esperances de què parlen
són les que pot sentir qualsevol ésser humà.

Conferències, tallers, taules rodones, exposicions i ﬁns i tot viatges organitzats ﬁguren al programa d’activitats de la nova associació de sèniors Seguim Fent UdG,
capitanejada pel doctor Josep Arnau i que convertirà els locals que
la Universitat de Girona té al carrer Castell de Peralada en un nou
pol d’efervescència cultural de la
ciutat de Girona.
El rector de la UdG, Sergi Bonet,
va donar ahir suport a l’acte de presentació a la premsa d’una nova
associació que té la singularitat,
única a l’Estat espanyol, d’aglutinar no només el personal docent
i investigador jubilat, sinó també el
personal d’administració i serveis
(PAS), i tindrà com a principal
missió «aportar expertesa».
Segons el rector, «el model d’universitat pública ha de tenir a
disposició la referència de l’expertesa» i «aquesta és una associació que ha de donar servei a la
Universitat».
Les activitats començaran el
mes de setembre o el mes d’octubre al carrer Castell de Peralada i
estaran obertes a tota la ciutadania, si bé, com és de suposar, els
principals destinataris són els extreballadors de la UdG, que gaudiren de condicions avantatjoses.
Josep Arnau va explicar que el
tret de sortida el donarà al setembre un acte inaugural que comptarà amb la conferència La medicina i la pintura, a càrrec del doctor Joan Francisco Campo, representant de la Càtedra de Ciències
i Humanitats Dr. Boﬁll de la UdG.
L’acte inclurà un concert de piano
de Gemma Salsas.
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La Setmana del Llibre
en Català creix un 28%
BARCELONA | ACN

La 34a edició de la Setmana del
Llibre en Català se celebrarà del 2
a l'11 de setembre a l'avinguda de
la Catedral de Barcelona amb un
augment del 28% d'expositors i
un recorregut de 4 quilòmetres organitzats en forma de passeig. A l'edició d'enguany hi participaran
150 expositors, 133 dels quals segells editorials, 15 llibreries i 2
institucions. També tindrà una
mostra de capçaleres de premsa.

0 Els locals del carrer Castell de Peralada acolliran conferències, cursos, tallers i taules rodones
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Josep Arnau i Sergi Bonet presenten la nova entitat. Al fons, Pere Cornellà.
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El congrés d’arquitectura reformula
nous reptes com l’habitatge digne
BARCELONA | EFE

En Dídac ja té un any més. Moltes
gràcies per ser com ets... Ens
encantes!!! Felicitats!

Felicitats Magda, avui és el dia de
totes les Magdes!!! T'estimem molt!

exemple de llenguatge musical,
pintura o iniciació als escacs, a més
de programar un cicle d’anàlisi
de les grans obres de la literatura
universal des del punt de vista de
la medicina.
Pel que fa a actes oberts a tota la
ciutadania, l’associació organitzarà accions amb les càtedres universitàries per proposar, per
exemple, taules rodones sobre temes d’actualitat. També s’oferiran visites als laboratoris de la
universitat.
Els exprofessors Josep Arnau,
Roser Batllori, Josep Cornellà i
Hernán Hormazábal són els impulsors d’aquesta associació, que
preveu sumar 140 persones.

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i més de seixanta organitzacions reformularan
en un congrés els nous reptes de la
professió, com l'accés a un habitatge digne, la sostenibilitat o l'estalvi energètic, segons va explicar
ahir el seu degà, Lluís Comerón.
La lluita contra el canvi climàtic, la renovació d'ediﬁcis i barris
obsolets i la construcció de ciutats
que impulsin la igualtat d'oportunitats són altres dels temes que es
debatran en aquest congrés, que
ahir es va inaugurar oﬁcialment i
durarà sis mesos.
Comerón va destacar que el
congrés estarà obert a tota mena
de professionals i als ciutadans per-

què ara es fa necessària la incorporació dels usuaris en la presa de
decisions a l'hora de conﬁgurar
una ciutat.
També s'abordarà com acabar
amb les desigualtats que genera el
sistema econòmic actual, i veure
com des del sistema urbà és com
millor es pot lluitar contra aquesta situació.
El degà va reiterar que com és
un projecte col·lectiu dels ciutadans i del que volen de les ciutats,
el congrés tindrà un format poc habitual, i les entitats que s'han sumat faran que la mirada a la realitat es faci des de molts punts de vista, i no des d'una única mirada.
El congrés arrenca amb un debat i acabarà amb unes conclu-

sions que es construiran al llarg
dels gairebé sis mesos de les sessions.
En presentar aquest congrés
s'ha puntualitzat a més que és un
certamen promogut per Catalunya
al qual s'ha convidat a institucions d'àmbit català, nacional,
institucional i internacional, ja
que entre els actes previstos alguns
seran fora, a Venècia, a Balears o a
Madrid, i possiblement ﬁns a Rio
de Janeiro quan acabin els Jocs.
Per al degà, ara hi ha un desajust
sobre com es veu l'arquitectura a
partir de la formació i de la realitat, mentre al segle XIX es deﬁnia
qui seria metge, arquitecte o economista, i en el XX es va construir el referent de les especialitats.

