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Gallifa, ecologia i nacionalisme El Tren de PEsperança

portarà 200 malalts i 600
pelegrins a Lourdes

JOSEP DALMAU

El capellà custodi del santuari ecològic de Gallifa, l'únic existent a tot el món amb
aquesta denominació, afirma que vol ser el símbol de les dues constants que emergeixen
amb més força avui: l'ecologia i el nacionalisme.

E

l santuari ecològic del castell de Gallifa és un santuari
nou de trinca, malgrat que
està ubicat entre les restes
d'una antiquíssima edificació que
ja existia 700 anys abans de Crist.
Ha emergit del fons de la consciència humana com una necessitat i ha agafat consistència en
un ample paratge ple de vives
catifes de colors i de tota mena
de tonalitats de verd. S'ha materialitzat en aquest racó de l'Univers. Era un paratge verge: un
santuari natural que s'ha transformat en santuari ecològic. El
terreny era com un escenari que
ho demanava en forma de simfonia wagneriana.
Aquest santuari ecològic ha
emergit com una experiència indefugible. «La necessitat crea l'òrgan», es diu en biologia genètica
per explicar l'aparició de noves
espècies d'animals i plantes. Però
aquesta llei s'inicia ja des del bell
començament amb aquell inesperat i gegantí espetec dins del buit
del gran no-res anomenat
Big-bang. L'explosió provocà l'expansió de foc i gasos i concentració discontínua de matèria incandescent. Aparebcen els sols i
els planetes. «Nosaltres som fïlls
de les estrelles», es diu en una
pintura del santuari ecològic.
Aquesta necessitat del santuari
ecològic ve provocada pel crit esgarrifós d'alarma i d'auxili que

travessa com un llamp tota la su- i la nostra pàtria universal, malperfície del planeta Terra, davant mesa pel nostre mal cap. El reles perverses agressions contra la rafons transcendent de la mateixa
naturalesa, destruint els valors naturalesa ens ho reclama. El món
més preuats de la matriu que ha gemega i està patint dolors de
fet possible la vida. Aquesta es- part per fer néixer l'home nou
pècie d'animal entre els mamífers que tantes generacions han buscat
anomenat home s'ha fet amo ab- adelerades.
solut del planeta i
El sentiment ecoamb el seu viure
lògic de dimensions
quotidià prepotent i «El santuari de Gallifa planetàries és el
inconscient conta- vol ser el símbol de la més apte per intemina, esmicola i
grar tots els corrents
conjunció de les dues de pensament, les
destrueix el medi
ambient dins d'un
anàlisis de les recerconstants que
tren amb velocitat
ques
científiques i
emergeixen amb més
progressivament acles tècniques més
celerada i sense fre, força avui —l'ecologia agosarades. Mai els
encarat com una
i el nacionalisme— i homes no havíem
fletxa cap al preciestat tan a prop els
pici, mentre les que seran el teixit i la uns dels altres!
masses de població trama de la nova etapa
El santuari ecolòfan festa esbojarragic de Gallifa vol ser
de la humanitat en el
da dins dels vagons,
el símbol de la conrelliscant amb es- seu pelegrinatge cap a junció de les dues
pumes de foc pels
constants que emerl'absolut»
rails de la via.
geixen amb més força avui —l'ecologia
El santuari ecoi el nacionalisme—
lògic de Gallifa ha
emergit del fons de la consciència i que seran el teixit i la trama
humana a través de les seves ga- de la nova etapa de la humanitat
leries subterrànies, per on encara en el seu pelegrinatge cap a l'abbatega i transita la raó i el seny, solut: l'alliberament dels pobles
el sentit de justícia i de solidaritat, sotmesos, com Catalunya, i l'aressò d'aquell amor expansiu en tenció per conservar i potenciar
la natura com el bressol i la llar
què consistent la creació.
Es tracta de contribuir a la re- de la gran famíUa humana. Heus
novació del nostre planeta, aques- ací el significat profund —el far—
ta astronau que és la nostra llar del santuari ecològic de Gallifa.

Sortirà dijous de Girona i tornarà dilluns
PERE MADRENYS

• Girona.— El XXIX Tren de
l'Esperança portarà aquest any
200 malalts i 600 acompanyants
gironins al santuari de la Mare
de Déu de Lourdes, del dia 16
al 20 d'aquest mes de juny. Entre
els acompanyants hi haurà un centenar de brancardiers i unes
dues-centes infermeres, que en la
seva majoria són nois i noies de
menys de trenta anys. Molts d'ells
són estudiants que dediquen una
part de les vacances a prestar
aquest servei i tots es paguen el
viatge.
A més, també acompanyaran
els malalts una quinzena de religioses de diferents congregacions, la majoria de les quals treballen en centres assistencials, una
desena de capellans i quatre metges.
Segons la presidenta de l'Hospitalitat de Lourdes, Dolors Godoy, entre els malalts n'hi ha de
crònics, de disminuïts físics a causa d'accidents laborals i de trànsit
que van en cadires de rodes i
també alguns disminuïts psíquics.
Godoy ha recordat que el pelegrinatge sortirà de l'estació de
Girona a dos quarts de nou del
matí de dijous vinent, si bé dues
hores abans els brancardiers i infermeres ja hauran realitzat els
treballs previs de carregar al tren
especial els malalts, el material
sanitari i els aliments necessaris

CONVOCATÒRIA AL CASAL DEL PERRUQUER
Convoca el gremi de Girona i Comarca per tal
d'informar de competència deslleial, el dia 13 de
juny, ales 10del matí.
El Casal del Perruquer
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per al viatge. Aquesta feina s'haurà de repetir a l'estació de Portbou, ja que allà encara cal canviar
de tren, i, per tant, cal traslladar
tot el personal i l'equipatge a un
comboi especial francès. Aquesta
operació dura unes tres hores, tant
a l'anada com a la tomada.
El bisbe Jaume Camprodon
acompanyarà el pelegrinatge durant tots els dies i presidirà les
dues misses concelebrades que
tindran lloc a la gmta de la Mare
de Déu i a la capella situada davant la imatge de la Bernadeta.
Segons la presidenta, les dues misses es faran en llengua catalana
ja que afad consta en el permís
de celebració atorgat prèviament
pels responsables del santuari. En
algun pelegrinatge anterior hi ha
hagut problemes amb altres grups
procedents de València o altres
regions espanyoles que han intentat forçar l'ús de la llengua
castellana.
A més, el pelegrinatge gironí
participarà en la processó del Santíssim que es fa cada dia a mitja
tarda, portant la bandera de l'Hospitalitat al davant de tot, i en
la processó de les torxes al vespre.
El dia abans de la tomada, el
19, es farà un acte lúdic o petita
festa de comiat a Lourdes mateix,
amb la participació dels acompanyants i malalts. L'arribada a
l'estació de Girona està prevista
pel dia 20 a les sis de la tarda.

AVIS

AjuntamentNJÇ^de Girona

VAGA DEL PERSONAL DEL SERVEI DE
RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA

Com a conseqüència de la vaga del personal de MUSERSA, iniciada el dia 10 de juny,
aquest Ajuntament posa en coneixement dels ciutadans que en aplicació de l'Ordre del
Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya s'estableix amb caràcter de serveis
mínims que la recollida d'escombraries es realitzarà cada 72 hores i la recollida de
residus dels centres d'hospitalització i d'assistència i d'escombraries dels centres
d'ensenyament (amb menjador), mercats d'abastaments i ambulants, es realitzarà en
règim de servei normal. La neteja viària es realitzarà dos dies a la setmana.
La recollida de vidre i de paper no resultarà afectada.
RECOMANACIONS

FINESTRAL DE LA CARITAT
La solidaritat és també donar resposta concreta i
ràpida a les necessitats més immediates dels altres.
Ajut econòmic de 30.000 Pta per a despeses
d'aliments i habitatge. Transeünt en procés de
reinserció sociolaboral,
Persona amb problemes de salut. Necessita ajuda
per a pagament de medicament i desplaçament a
l'hospital. Necessita 15.000 Pta,
Podeu ingressar el vostre donatiu al compte corrent
núm, 1170-76 del Banco Popular Espanyol (ag,l)
de Càritas Diocesana de Girona, o adreçar-lo a:
CARITAS DIOCESANA DE GIRONA
Tel. 20 49 80
c/ Francesc Ciurana, 10
Punt, El, 1994-06-12, p. 33.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

1. Els serveis mínims de recollida domiciliària d'escombraries s'iniciarà a les 6:00 del
dilluns dia 13 de juny.
Procureu guardar les escombraries fins la nit del diumenge.
2. Procureu reduir al màxim la producció d'escombraries
3. Separeu el vidre, el paper i el cartró per portar-los als contenidors especials.
4. Guardeu a casa els trastos vells i altres residus no descomposables.
5. Dipositeu les escombraries en bosses resistents i ben lligades.
6. Alternativament podeu portar les escombraries als contenidors d'obra que s'han
col·locat en els següents indrets:
- Montjuïc (aparcament al costat del castell). - Pont Major (costat cementiri). - Germans Sàbat
(costat autopista). - Fontajau (pàrquing Pavelló).- Devesa (esplanada estació desinfecció-Firal del
Bestiar).- Sector fora Muralla (aparcament). - Sector Güell (PI. Miquel de Palol). - Vista Alegre.- d
Emili Grahit (aparcament davant caserna Guàrdia Civil).- c/ Migdia (aparcament autobusos costat
c/ Saragossa).- c/ Oviedo (aparcament talús vies de RENFE). - c/ St. Narcís (c/ Bruc - costat
jardins Ignasi Bosch i Reig).- Sector Font Pólvora - Vila-roja (terrenys antiga COPiBA)-c/ Av.
Montilivi (aparcament EstadiMunicipal d'Esports). - Girona-2 (c/ Regió Emilia - erta. Barcelona). Pla d'abastaments.- c/Montfalgars.
7. Comerciants: Dipositeu els cartrons en els contenidors especials (color blau) i
procureu guardar els materials d'embalatge.
L'Ajuntament agraeix la vostra col·laboració.
Girona, 10 de juny de 1994

