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� Fa 32 anys que van or-
denar sacerdot Manel Pou-
sa, a la parròquia de Sant
Josep Oriol. Poc temps
després marxava cap al
districte de Nou Barris, on
ha treballat en l’àmbit so-
cial impulsant l’Associa-
ció Grup Muntanyès, la
Fundació Pare Manel i el
festival que tindrà lloc de-
mà.

–Qui és el pare Ma-
nel?

–«Una persona normal.
Sóc un capellà que ha tin-
gut la sort de poder treba-
llar en l’àmbit que m’agra-
da, en l’atenció a la infàn-
cia i joventut, des dels bar-
ris de Verdum i de Roque-
tes i amb un equip de mo-
nitors voluntaris. Tinc
molt clar que darrere del
nom pare Manel hi ha la
millor empresa del món,
un equipàs. En l’àmbit
més personal he pogut fer
el seguiment de persones
que estan o han estat a la
presó i de les seves famí-
lies. També m’he envoltat
d’un bon equip.»

–Com aconsegueix un
capellà normal reunir
durant onze anys artis-
tes perquè participin a
Guanya’t el cel amb el
pare Manel?

–«El festival va néixer
d’una necessitat. Fa onze
anys estàvem en números
vermells i necessitaven di-
ners per pagar les cases de
colònies i les activitats
d’estiu... Vaig demanar a
Pepe Rubianes que si po-
díem fer un festival i
aquest ha anat creixent any
rere any. Així, des d’en fa

tres programem dues ses-
sions per tenir més diners.
Hem tingut molta sort de
tenir actors de primera i de
treballar amb persones
com ara Carles Flavià.»

–S’ha guanyat el cel?
–«No. Això de guanyar

el cel és una broma que es
va inventar en Pep Molina.
El cel crec que el guanya
tothom només pel fet de
ser persona. En tot cas el
dóna Deu.»

–Es considera un ca-
pellà atípic?

–«No ho crec. De cape-
llans n’hi ha de molts ti-
pus. El gremi de capellans
hem donat, a vegades i se-
gons a on, una imatge molt
de poder, de llunyania del
poble, de la gent. Per mi, el
sacerdoci és una actitud de
servei cap a la comunitat.
He tingut la sort de poder
viure i estar on m’agrada i
de tenir el suport dels
meus companys. Amb tot,
crec que el més fàcil és cri-
ticar l’església, els polí-
tics, els caps...»

–Quina tasca fa a les
presons?

–«L’àmbit penitenciari
em té guanyat el cor. La
manca de llibertat em va
enganxar; el patiment que
produeix i les raons que
porten la gent a entrar a la
presó. En la majoria dels
casos són persones pobres.
Intento fer un seguiment
personal de cada cas. N’hi
ha alguns que són clients
meus des de fa 30 anys. A
més, treballo amb les se-
ves famílies.»

–Ha centrat la seva vi-
da a Nou Barris en els
joves...

–«Tot l’equip ha esta-
blert vincles amb el barri,
amb la infància i la joven-
tut d’una manera molt de
tu a tu. Hem fet feina de se-
guiment, de trinxera, de
carrer, fora dels marcs ins-
titucionals... Per poder tre-
ballar així s’ha de ser inde-
pendent políticament i
econòmicament. El nostre
objectiu no és imposar ni
religió ni política, sinó es-
tar al costat de gent que ho
necessita.»

–Què cal fer per aju-
dar la joventut d’ara?

–«S’ha d’invertir més
temps en la infància i so-
bretot en els joves. Només
ens queixem d’ells dient
que no volem fer res, que
són mal educats, però la
queixa no els educa. Un
exemple: és alarmant com
creixen les esquizofrènies
i paranoies entre el col·lec-
tiu. Em sembla que, de ve-
gades, no s’explica prou la
realitat. Sembla la manera
que té part de la societat de
defensar-se.»

Demà tindrà lloc a Barcelona l’onzena edició del festival «Guanya’t el cel amb el pare Manel»,
un espectacle a benefici del projecte social impulsat per Manel Pousa a Nou Barris

«Darrere del pare Manel hi ha la
millor empresa del món»

Manel Pousa. CAPELLÀ

S. PÉREZ / Barcelona

El pare Manel, a l’Eixample de Barcelona. / GABRIEL MASSANA

� Una visita a la Model els anys
setanta acompanyant Carles Flavià
(que era company seu de classe) i
el germà Adrià Trescents va can-
viar la seva vida. Ara, acaba de
complir 62 anys i encara pensa en
nous projectes: vol potenciar els
esplais per a infants i joves de Ro-
quetes i el Turó de la Peira. Creu en
l’equip de voluntaris que l’envolta
i sap que sense ells no seria possi-
ble ni l’Associació Grup Munta-
nyès (creada a la dècada dels vui-
tanta) ni la Fundació Pare Manel.
Demà tornarà al Teatre Tívoli a ce-
lebrar l’onzena edició d’un festival
que va començar com una fórmula

per solucionar un problema econò-
mic i que s’ha convertit en una tra-
dició. Hi han participat Pepe Ru-
bianes, Buenafuente i Joan Manel
Serrat, entre d’altres. Com a nove-
tat, en aquesta edició hi participarà
T de Teatre i la Niña d’Shrek. Els
beneficis es destinen als projectes
socials de l’associació i la funda-
ció i a finançar projectes d’altres
entitats.

Entre els nous projectes de la
fundació en destaca un d’adreçat a
noies per afavorir-ne la inserció la-
boral. Cada any, el pare Manel i els
seus col·laboradors arriben a més
d’un centenar de famílies, 150 in-

terns de presons, uns 300 infants i
gairebé 120 joves. El Pare Manel
creu que la llista de persones que
fan a Barcelona tasques semblants
a la seva és molt llarga. Pensa, per
exemple, en les entitats adreçades
als infants i joves del Raval. Es
considera una persona afortunada
perquè treballa en l’àmbit que vol i
en el lloc on ha de ser. Defuig els
prejudicis i intenta expressar de
manera clara i fàcil tot el que pensa
i el que ha viscut en els últims 30
anys. Està agraït a les persones que
any rere any li donen suport i «es
compren les entrades del galliner
al teatre», diu amb un to simpàtic.

Un pou inesgotable de projectes

La Generalitat rep 1.300 sol·licituds
per acollir-se a la llei de dependència
� Barcelona. La Generalitat ha rebut aquesta setmana
1.287 sol·licituds per a les ajudes de la llei de de-
pendència en la primera fase d’implantació, segons
dades facilitades per la conselleria d’Acció Social i
Ciutadania. Els serveis d’acció social a Barcelona
han estat els que han registrat el gros més gran de
les peticions de baremació (936) d’una llei que
aquest any de moment tan sols beneficiarà les per-
sones que, per discapacitat o vellesa, no poden va-
ler-se per si mateixes i pateixen un grau de depen-
dència elevat. Les demandes a Tarragona han estat
141; 99, a Lleida; 53, a Girona, i 31, a les Terres de
l’Ebre / EP.

200 entitats s’adhereixen al projecte
Patrimoni Digital de Catalunya
� Barcelona. Un total de 200 entitats s’han adherit
fins ara al projecte Patrimoni Digital de Catalunya
(Padicat) que vetlla per la preservació dels contin-
guts de les pàgines web quan s’actualitzen o des-
apareixen. L’entitat número 200 ha estat la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya (UPC) que, junta-
ment amb empreses, administracions, col·legis
professionals i associacions, forma la llista d’insti-
tucions que donen suport a aquest projecte. El Padi-
cat està impulsat per la Biblioteca de Catalunya
amb i hi col·labora el Centre de Supercomputació
de Catalunya. / EP.

Comença una campanya perquè cap
infant es quedi sense colònies a l’estiu
� Barcelona. La Fundació Pere Tarrés ha iniciat
aquesta setmana una campanya de recaptació de
fons perquè cap infant es quedi sense anar de colò-
nies aquest estiu. Aquest projecte va destinat a les
famílies amb pocs recursos econòmics i l’any pas-
sat va beneficiar 380 nens de 22 esplais del Movi-
ment de Centres d’Esplais Cristians. Aquest any,
però, l’objectiu és aconseguir que 600 infants mar-
xin deu dies de colònies. / EL PUNT.

Un estudi avaluarà el nivell lingüístic
dels alumnes de secundària de la UE
� Brussel·les. La Comissió Europea (CE) durà a ter-
me un estudi a través del qual es pretén avaluar el
nivell lingüístic dels alumnes de secundària de la
Unió Europea (UE). El treball analitzarà els conei-
xements d’anglès, francès, alemany, italià i caste-
llà. Aquesta es convertirà en la primera enquesta
europea que mesurarà les aptituds en llengua estra-
ngera dels estudiants de la UE i tindrà l’objectiu
d’oferir una imatges fiable de la realitat de les llen-
gües oficials que es parlen al vell continent. L’estu-
di analitzarà els coneixements del primer i el sego-
na idioma estranger que s’estudiïn als centres esco-
lars i tindrà en compte els nivells de lectura, escrip-
tura, comprensió i expressió oral. / EFE.
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