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NOTÍCIES DEL DIA
Tres detinguts pel cas del banc del Vaticà
Un agent dels serveis secrets d’Itàlia, un intermediari ﬁnancer i un prelat italià suspès per la
Santa Seu han estat arrestats, acusats de frau i corrupció, en el marc de la investigació sobre
les presumptes irregularitats en la gestió de l’anomenat banc del Vaticà, l’Institut per a les
Obres de Religió (IOR). El prelat detingut és Nunzio Scarano, ex responsable del servei de
comptabilitat de l’Administració del Patrimoni de la Seu Apostòlica. Scarano ja havia estat
suspès pel Vaticà de tots els seus càrrecs després que es conegués que la Fiscalia de Salern
l’investigava per blanqueig de diners per un cas relacionat amb xecs justiﬁcats com
donacions d’origen poc clar, per un total de 580.000 euros. Segons els mitjans italians, les
indagacions que han portat a les detencions es concentraven en l’entrada il·legal a Itàlia de
20 milions d’euros des de Suïssa. Les detencions es produeixen després que dimecres passat
el Vaticà informés que el papa Francesc havia nomenat una comissió que es dedicarà en els
propers mesos a “harmonitzar” el banc del Vaticà. Font: EFE
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Els lefebvrians reaﬁrmen la seva rebel·lia i trenquen el diàleg amb Roma
Els bisbes de la cismàtica Fraternitat de Sant Pius X reaﬁrmen en un comunicat que el Concili
Vaticà II “ha destruït i demolit a l’Església, ha destruït l’autoritat i en conseqüència
damniﬁcat les institucions cristianes, les famílies, els seminaris, els instituts religiosos” . El
contundent comunicat de les màximes autoritats de la Fraternitat és la primera resposta
oﬁcial i col·lectiva al document que Ratzinger els va remetre en la recerca d’un retorn al si de
l’Església. De moment no hi ha hagut cap resposta del Vaticà. Benet XVI havia aixecat
l’excomunió que pesava sobre aquests cismàtics, havia reintroduït la possibilitat de la missa
en llatí, els havia ofert reunir-se dins d’una diòcesi no territorial -com succeeix amb l’Opus
Dei-. El comunicat critica el magisteri de l’Església catòlica, “decidit a conciliar la doctrina
catòlica amb les idees liberals”, “els principis modernistes del subjectivisme, del
inmanentisme i en perpètua evolució, segons el fals concepte de la tradició vivent”, el que
corromp “la naturalesa, el contingut, el paper i l’exercici del magisteri eclesiàstic”.
Monsenyor Lefebvre es va allunyar de Roma perquè no acceptava el Concili Vaticà II,
considerant que en les seves obertures cap al món actual havia trencat amb la tradició de
l’Església i sucumbit al liberalisme. Va ser excomunicat en ordenar dos bisbes sense
consentiment de l’Església. Font: El Periódico
Nou desaﬁament a la llei natural: fecundació in vitro amb tres ADN diferents
El Govern britànic ha donat llum verda a un controvertit tractament de fecundació in vitroque
utilitza l’ADN de tres persones amb l’objectiu d’impedir el desenvolupament de malalties
mitocondrials. La prova, desenvolupada per experts de la Universitat de Newcastle és
coneguda com a transferència de mitocondria i consisteix en una modiﬁcació genètica de
l’embrió a l’incorporar una petita part de l’ADN d’un tercer donant sa. Les malalties
mitocondrials són desordres resultants de la deﬁciència d’una o més proteïnes en les
mitocòndries, pel que poden afectar el cor, el cervell i els músculs. L’experiment ha rebut
crítiques dels que consideren que s’incorre en el “disseny de nadons”. La portaveu del Centre
Cristià de Bioètica, Helen Watt, explica que “ser pare és rebre nens de manera incondicional.
No es tracta de fabricar o controlar. Les parelles que no volen córrer el risc de passar la
malaltia mitocondrial poden considerar alternatives ètiques com la adopció, que són
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p睲eferibles a una tècnica perillosa d’enginyeria genètica “眮 Font: El País
Les famílies nombroses reclamen el dret a percebre major pensió
La Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FANOC) ha posat en marxa una campanya
de recollida de signatures a la plataforma Change.org per reclamar a Fátima Bañez, ministra
d’Ocupació i Seguretat Social, que el nombre de ﬁlls compti per al càlcul de les pensions .
Sota el lema Més ﬁlls, més pensió, la campanya online de moment ha aconseguit unes 6.000
signatures. La FANOC demana que s’introdueixi el nombre de ﬁlls com a criteri per a calcular
la quantia a percebre, perquè aquesta sigui proporcional i compensi l’aportat a la societat en
forma de capital humà. L’entitat familiar demana també que el temps d’excedència laboral
que hagin dedicat a l’atenció dels ﬁlls compti com a temps cotitzat, amb un màxim de 3 anys
per ﬁll. La campanya va néixer amb l’objectiu d’exercir la pressió social necessària perquè es
reconegui a les famílies amb ﬁlls i, especialment a les nombroses, com cooperadores
solidàries en el bon funcionament de l’economia眮 Font: Alfa i Omega
Wert deixa en 5,5 la nota per accedir a la matrícula gratis a la universitat
El ministre d’Educació, Cultura i Esport, José Ignacio Wert, ha anunciat que ﬁnalment serà
necessària una nota de 5,5 a 4t curs d’ESO per poder accedir a una beca en Batxillerat i es
demanarà la mateixa qualiﬁcació per optar a la gratuïtat de taxes a la universitat眮 D’aquesta
manera, després de reunir-se amb la Conferència Sectorial d’Educació, el Consell de Política
Universitària, el Consell General d’Universitats i el Consell d’Estudiants, Wert rebaixa les
exigències acadèmiques per accedir a beques i ajudes a l’estudi que preveu el Reial Decret
que haurà de regular el sistema a partir del curs que ve. Així, es redueix de 6,5-5,5 la nota de
tall per accedir a una beca matrícula a la universitat眠i d’un 6 a un 5,5 la nota de tall prevista
per accedir a una beca en Barchillerato眮 Font: Europa Press
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