20

/

societat

18 de desembre del 2006

L’església de
Sant Isidre
estrena pintures
a l’altar major

Autobuses nocturnos
comunican L’H con
Badalona por Sants
L’Hospitalet cuenta con un nue
vo autobús nocturno, el N2 que
comunica la ciudad con Bada
lona pasando por el centro de
Barcelona. Su origen está en la
avenida del Carrilet esquina con
la avenida Isabel la Catòlica y
pasa por la Florida y Collblanc
y entra a Barcelona por Sants.

La UOC abre un centro
de apoyo en el Centro
Cultural Tecla Sala

El pintor Torras Viver n’és l’autor

dels frescos del seu altar major,
obra del pintor Torras Viver.
r
Les pintures recreen la vida
e
de sant Isidre, amb escenes
l
d’alguns dels moments més re
i
llevants de la seva vida, mentre
g
que les parets laterals de l’al
i
tar, ornamentades també pel
ó
mateix artista, especialista en
s
art religiós, mostren elements
simbòlics de Catalunya, a un
costat, i el moment en el qual s’ha
fet aquesta innovació, a l’altre, amb
les imatges del Papa, del cardenal
arquebisbe de Barcelona, del bisbe
auxiliar, Joan Carrera, que va ser rec
tor de Sant Isidre, i de l’actual rector
de Sant Isidre, Francesc Prieto. Les
pintures també recorden elements
vinculats a la parròquia, com el cen
tre educatiu El Casal dels Àngels, la
mateixa església o alguns elements

destacats de la tradició catòlica, com
ara l’educació, la família o la cura
dels malalts.
Segons ha explicat el rector i res
ponsable de l’encàrrec, l’autor dels
frescos de Sant Isidre va fer també
les imatges de l’església de Santa
Eulàlia de Mèrida, a la plaça de l’Ajuntament, i si es comparen amb
dues obres s’observa perfectament
l’evolució del mateix artista.
“L’art religiós –diu el rector– té
unes característiques pròpies. Parlem
d’edificis grans, la tècnica és diferent
i l’objectiu és educatiu i catequètic.
Al marge de les creences, la pintura
religiosa ha tingut sempre aquesta
funció, la d’educació en els valors i en
la sensibilitat”. D’altra banda, ningú ha
de ser creient per apreciar per exem
ple, El Messies de Haendel”.
Pel que fa als fidels de la parrò
quia, mossèn Prieto es mostra molt
satisfet ja que “aquí és on la gent
celebra alguns dels fets més impor

La Universitat Oberta de Catalu
nya ha abier to un centro de
apoyo en el mismo lugar que
hasta ahora existía un punto de
apoyo, el Centro Cultural Tecla
Sala. Ahora el centro amplía sus
servicios, tendrá turno de ma
ñana y tarde y personal propio
de la UOC.
Gabriel Cazado

La Parròquia de Sant Isidre, al

a
barri de Santa Eulàlia, ha cele
r
brat recentment la inauguració
t

Els nous frescos de l’altar major
tants de la seva vida, aquí es casa,
bateja els seus fills, acomiada els
difunts. És natural que ho faci en un
lloc arreglat i bonic”.
L’església parroquial de Sant
Isidre es va inaugurar fa 55 anys. El
presbiteri, segons ens ha explicat
el rector Francesc Prieto, probable
ment va quedar sense acabar de

completar-se per manca de fons.
“Quan vaig arribar a la parròquia
vaig trobar un projecte sense desen
volupar i vaig recordar l’església de
Sant Vicenç de Sarrià, on Torras
Viver acabava de fer unes obres per
commemorar la beatificació de Pere
Tarrés. Finalment li vam fer l’encàr
rec a ell”, diu. # r .

El Hospital General
de L’Hospitalet podrá
formar comadronas
El centro hospitalario ha obte
nido la acreditación para formar
profesionales de la enfermería
en la especialidad de obstetri
coginecología a partir del curso
2007-2008. El período de for
mación será de dos años. Des
pués el hospital contará con tres
plazas de residente.

