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Felicitats als 37 alumnes de les promocions del 1954 –56-58 de l’escola primària de Vilanna, coneguda com la
Universitat de Can Pipeta. 

De tots el teus amics, que t'estimem
molt. Moltes felicitats i passa un dia
genial.
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ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT (FORMAT .JPG) AMB UN TEXT BREU AMB 48 H D’ANTELACIÓ A  fets.diaridegirona@epi.es (INDICANT EL DIA DE LA FELICITACIÓ)

Un cuiner d’origen marroquí
establert a Austràlia va guanyar
ahir a Sidney el primer concurs in-
ternacional de paella d’Oceania, en
què van participar catorze presti-
giosos restaurants d’Austràlia i
Nova Zelanda. 

El guanyador del concurs, Has-
san M’Souli, del restaurant Out of
Africa de Malu, va obtenir, a més
del primer premi, la invitació per
participar en el cinquanta-quatrè
concurs internacional de paella va-
lenciana que se celebrarà al mu-
nicipi espanyol de Sueca.
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Un marroquí guanya el
primer concurs de paella

OCEANIA

El papa Francesc va convidar ahir
els presidents de l'Autoritat Nacio-
nal Palestina, Mahmud Abas, i d'Is-
rael, Simon Peres, a unir-se a les se-
ves oracions per la pau i va oferir
«casa seva» al Vaticà per a aquest
projecte. «Molts construeixen la
pau dia a dia amb petits gestos, pe-
tites coses, molts d'ells pateixen fins
i tot sense ser-ne conscients. Els
que formem part de l'església tenim
l'obligació de convertir-nos en eines
per a la pau, especialment a través
de les nostres pregàries», va afirmar
el Pontífex. Al fil d'aquest argu-
ment, Francesc va subratllar que
construir la pau «pot ser difícil, però
viure sense pau és un patiment»,
abans d'iniciar el rés del Regina
Coeli a la plaça del Pessebre a Bet-
lem, on va arribar durant la segona
etapa de la seva primera peregri-
nació a Terra Santa.

Minuts després, el portaveu del
Vaticà, Federico Lombardi, va con-
firmar que es tracta d'una invitació
formal a tots dos líders per parlar de
pau «en un sentit religiós» i ha dit que
la intenció del pontífex és que aques-
ta trobada pugui tenir lloc al Vaticà
en un breu espai de temps. «En
aquest moment, no recordo que hi
hagi hagut una iniciativa d'aquest ti-

pus», va afegir.
Tant Mahmud Abas com Simon

Peres ja van anunciar ahir que ac-
ceptaven l’oferta del pontífex per  reu -
nir-se al Vaticà. Fonts palestines
van dir que Abas havia rebut de grat
la proposta i Peres es va felicitar pel
gest, ja que va assegurar que «des de
sempre ha donat suport a qualsevol
iniciativa d’aquest tipus».

Visita a Jerusalem
El papa Francesc va seguir ahir el seu
viatge cap a Jerusalem, on es va re-
unir amb el patriarca de l'Església de
Constantinoble, Bartomeu I, en una
històrica trobada ecumènica que
pretén recordar el que els seus pre-

decessors van fer fa cinquanta anys.
El pontífex va trepitjar la ciutat

santa després de viatjar des de Bet-
lem a Tel Aviv en un helicòpter jor-
dà i pujar a un altre d’israelià.

Francesc i Bartomeu, encapça-

laren al Sant Sepulcre una reunió de
dirigents catòlics, ortodoxos i d’altres
ritus per consolidar el camí de la re-
conciliació cristiana després del
Gran Cisma de 1054. «El lloc del Sant
Sepulcre no pot ser més simbòlic,

l'esperit que regnava allà fa 2000
anys, en temps dels apòstols, segu-
eix per Jerusalem i és el mateix que
ajuda l'Església a fer la seva feina»,
destacava el Metropolitande Fran-
ça.
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El papa Francesc ofereix «casa seva» a
Israel i Palestina per pregar per la pau

Els dirigents Mahmud Abas i Simon Peres accepten la proposta del pontífex per reunir-se al Vaticà

El degà dels titellaires d'Espanya,
Sebastià Vergés Cadena, va morir
ahir als 85 anys després de diver-
sos anys de malaltia, segons va in-
formar la federació espanyola de
la Unió Internacional de la Ma-
rioneta (Unima Espanya).

Mestre de molts marionetistes
actuals, Sebastià Vergés (Barcelo-
na, 1929), que va aprendre la pro-
fessió del seu pare, ha deixat en el

seu fill Sebastià Vergés Martínez la
saviesa sobre l'art dels titelles. Se-
gons va explicar el seu amic Adol-
fo Ayuso, Sebastià Vergés pare «ja
calçava als 9 anys unes sabates
amb alces per arribar a la finestra
del teatret del seu pare, fundador
de la saga dels Vergés» i qui va par-
ticipar en els inicis de la TVE amb
una sèrie de 28 capítols d'obres de
titelles de guant rodades als estu-
dis Miramar de Barcelona, al cos-

tat del seu germà i el seu oncle An-
toni.

Sebastià Vergés va participar
durant dècades en múltiples fes-
tes majors de barris i ciutats de Ca-
talunya. I també va amenitzar co-
munions i aniversari de milers de
nens de la societat catalana amb
les aventures de Panchito, el cui-
ner negre que ell va inventar.

Considerat un «manipulador
elegant i sobri» de les marionetes,

diuen els especialistes que era es-
pecialment bo en les escenes de
balls, potser perquè ell també era
un bon ballarí i despuntava a l'a-
cadèmia de ball a la qual va assis-
tir fins fa poc temps.

Quan el seu fill, Sebastià Vergés
Martínez, va reactivar i va refundar
la companyia familiar, fundada el
1910 a Sitges pel seu pare, a mitjans
dels 70, va tornar a posar-se al
capdavant dels teatrets amb els

seus dos fills, la seva dona i les se-
ves dues nores. La companyia que
va fundar el pare de Sebastià Ver-
gés Prat continua activa dirigida
pel seu nét, amb dues vies de tre-
ball, la recuperació dels perso-
natges i tècniques més clàssiques
i tradicionals i una altra de reno-
vació buscant aires innovadors
en aquesta modalitat artística,
sempre mantenint l'ideari de l'Es-
cola Marionetista Catalana. 
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Mor Sebastià Vergés, el degà de l’ofici titellaire

El papa Francesc, resant davant del mur que separa Palestina i Israel. 

EFE

EL SIMBOLISME

EL GEST
Rés davant del mur de Palestina 

Francesc va fer aturar el cotxe
que el portava a la plaça del

Pessebre per acostar-se al mur que
separa Israel i Palestina. Allà va resar
en silenci durant cinc minuts i va to-
car el mur amb el front, sense dir res,
en un «gest simbòlic» per mostrar
que comparteix el «patiment d’a-
questa terra», va explicar Lombardi. 




