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‘Crims’, ‘Sàpiens’ i ‘Polònia’ 
recullen el Premi Nacional

GUARDONS COMUNICACIÓ

❘ BARCELONA ❘ El periodista de Vi-
la-sana Carles Porta i l’editor 
de Tremp Jordi Creus van re-
collir ahir el Premi Nacional en 
les categories de Radiodifusió i 
Premsa pel programa Crims i 
la revista Sàpiens, respectiva-
ment, en la vintena edició dels 
Premis Nacionals de Comunica-
ció que atorga la Generalitat. A 
la gala, presentada per Gemma 
Nierga, també es va premiar el 
programa Polònia, el mitjà di-
gital Filmin, Cugat Mèdia en co-

municació de proximitat i les 
campanyes del Sistema de Salut 
de Catalunya durant la primera 
onada de la Covid en publicitat. 
A més es van entregar menci-
ons d’honor per a Júlia Otero, 
per la seua trajectòria tant en 
ràdio com a la televisió, i per 
a la Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en el 
seu 50 aniversari com a reconei-
xement a “una llarga trajectòria 
formant professionals”.Carles Porta, amb el president Aragonès, la consellera Vilagrà i el director de Catalunya Ràdio.

ACN

La Fira del Tió           
de Solsona 
recupera la 
presencialitat

NADAL

❘  SOLSONA ❘  La Fira del Tió 
de Solsona torna de forma 
presencial el proper 4 de 
desembre després de can-
cel·lar l’edició passada per 
la pandèmia. 

La jornada comptarà com 
sempre amb el tradicional 
mercat nadalenc i amb dife-
rents activitats per a tots els 
públics. Els més petits pro-
tagonitzaran la recerca dels 
tions amagats.

En el certamen també es 
farà una recollida de joguets 
nous per repartir entre les 
famílies vulnerables de la 
comarca.

D’altra banda, es destina-
ran els beneficis de la venda 
de bastons i tions al Rebost 
Solidari del Solsonès.

Presenten una 
guia per detectar 
casos de 
violència digital

SOCIETAT

❘ SABADELL ❘ El conseller d’In-
terior, Joan Ignasi Elena, 
i la consellera d’Igualtat i 
Feminismes, Tània Verge, 
van presentar en un acte al 
complex central dels Mos-
sos d’Esquadra a Sabadell 
una guia que pretén ajudar 
a identificar casos de violèn-
cia masclista online i dotar 
les dones d’eines per preve-
nir aquests atacs, autoprote-
gir-se i ser conscient de les 
mesures que han de prendre 
per saber on dirigir-se.

El Govern de la Gene-
ralitat també va anunciar 
que elaborarà un estudi per 
analitzar l’atenció que reben 
les víctimes de violència 
masclista.

n Les reaccions a l’enllaç de 
Xavier Novell no es van fer 
esperar. Sor Lucía Caram va 
afirmar ahir a Twitter que “a 
Xavier Novell li desitjo el mi-
llor del millor: la felicitat i la 
pau i que sigui un bon espòs 
i pare. I als fidels de Solsona 
que s’han sentit decebuts o 
menyspreats, recordar que la 
nostra fe és en Jesús i que tots 
som humans i que el perdó és 
una virtut cristiana”.

En aquest sentit, tot apunta 
que Caballol està embarassa-
da de diversos mesos i fins i 
tot es comenta que podrien ser 
pares de bessons. Val a recor-

dar que Caballol, de 38 anys, 
estava divorciada i és mare 
de dos fills. 

Per la seua part, el rector 
barceloní Francesc Romeu va 
afirmar que “resulta curiós 
que sigui més ràpid que un bis-
be es casi pel civil que la Santa 

Seu nomeni un nou bisbe per 
a la diòcesi de Solsona”.

Novell i Caballol fa mesos 
que són parella. Com va avan-
çar SEGRE, el bisbe va confir-
mar la seua recent esposa el 
27 de juny a Biosca, dos mesos 
abans de presentar la seua re-
núncia el 23 d’agost. 

D’altra banda, l’exbisbe 
treballa des de principis de 
mes a Semen Cardona, una 
empresa catalana capdavan-
tera en l’elaboració de dosis de 
semen per a inseminació arti-
ficial porcina d’alt rendiment 
i que exporta a una vintena 
de països.

Sor Lucía Caram: “Que sigui un bon espòs i pare”

CONFIRMACIÓ

L’exreligiós va confirmar al 

juny la seua recent esposa 

a Biosca, per la qual cosa 

fa temps que són parella

X. SANTESMASSES/REDACCIÓ
❘ SOLSONA ❘ Amb la celebració del 
matrimoni civil dilluns, l’ara ex-
bisbe de Solsona Xavier Novell 
queda reduït de forma fàctica a 
l’estat laical. Un enllaç que es va 
produir just tres mesos després 
de la seua renúncia “per motius 
estrictament personals”. Això, 
a la pràctica, suposa la suspen-
sió de les seues funcions com a 
sacerdot així com d’administrar 
misses, confessions o la resta 
de sagraments, si bé la seua 
condició de capellà i bisbe serà 
vitalícia. 

Segons va explicar ahir a 
aquest diari el rector de Torà, 
Fermí Manteca, “sembla una 
entrega per capítols però ara ja 
només queda esperar el pronun-
ciament de Roma”. D’aquesta 
forma, va afegir Manteca, Roma 
pot concloure la polèmica amb 
la reducció a l’estat laical o fins 
i tot li pot imposar sancions com 
prohibir-li que es pugui casar 
per l’Església o “en cas molt ex-
trem i poc realista l’excomunió”, 
va dir el rector.

Suspensió automàtica

El cànon 1394 del Codi del 
Dret Canònic afirma que “el 
clergue que atempta matrimo-
ni, encara que sigui només civil-
ment, incorre en suspensió latae 
sententiae (pena ja imposada o 
automàtica); i si, després d’ha-
ver estat amonestat, no canvia 
la seua conducta i continua do-
nant escàndol, pot ser castigat 
gradualment amb privacions o 
també amb l’expulsió de l’estat 
clerical”. 

Fonts properes al bisbat de 
Solsona van explicar a ACN 
que “teològicament segueix 
per sempre sent sacerdot i bisbe 
perquè li han imposat les mans, 
però està suspès de totes les fun-
cions clericals”.

Xavier Novell adquireix la condició 
fàctica de laic després de casar-se
Serà tota la vida capellà, però queda suspès de les seues funcions

RELIGIÓ SOLSONA

Xavier Novell i Sílvia Caballol, dilluns després del seu enllaç a la sortida del jutjat de pau de Súria.
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