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Mor als 75 anys el pare Manel
Havia ingressat a la Vall d'Hebron amb símptomes de Covid-19 tot i que la causa
de la mort ha estat una embòlia

Imatge d'arxiu del pare Manel | ACN

Manel Pousa, més conegut com el pare Manel, ha mort aquest dimecres a l'hospital Vall
d'Hebron de Barcelona als 75 anys, segons han confirmat a l'ACN fonts properes a la família del
finat. El sacerdot Manel Pousa va ingressar dilluns a l'hospital després d'una setmana amb
símptomes de Covid-19.
A l'hospital es va constatar que, efectivament, era positiu de coronavirus, tot i que sembla que la
causa de la mort ha estat una embòlia. De moment no s'ha pogut determinar si l'embòlia tenia
l'origen en la Covid-19. El pare Manel, creador de la fundació que porta el mateix nom a través de
la qual treballava per a la reinserció de les persones preses, vivia actualment a la parròquia de
Trinitat Vella, d'on era capellà.
La seva fundació, creada el 2004, va ser un referent en ajudar zones de Barcelona precàries.
L'entitat realitza accions educatives, socials i d'ajudes diverses a infants, joves i familiars en
situació de risc. El 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Honor de Barcelona.
La Fundació Pare Manel va ser reconeguda el 2013 amb la Placa al treball del president Macià de
les mans de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. El 2017, el pare Manel va anar a les llistes
de Junts per Catalunya a les eleccions del Parlament.
De pares barcelonins, Manel Pousa va néixer a Granada però va fer vida a la capital catalana. Va
ser ordenat capellà a la parròquia de Sant Josep Oriol de Barcelona el 1975 i va exercir el seu
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ministeri a la parròquia de la Santíssima Trinitat de la Trinitat Vella i als barris de Verdun i
Roquetes, al districte de Nou Barris. Una de les feines més destacades que ha fet és per la
reintegració de les persones preses, en especial al centre penitenciari de dones de Wad-ras
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