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La Ruta del Císter
es completa amb el
Monestir de Santa
Maria de Vallbona
La Ruta del Císter ja es pot tornar a recórrer al complet després de l’obertura del tercer
dels seus monestirs, el Reial
Monestir de Santa Maria de
Vallbona, a Vallbona de les
Monges, que va reobrir al públic l’11 de juliol coincidint amb
Sant Benet. Així mateix, cal remarcar que d’aquesta manera
es completa l’oferta turística
de la ruta, atès que el Reial Monestir de Santes Creus tornava
a ser visitable el 6 de juny i el
Reial Monestir de Santa Maria
de Poblet el passat dia 21.

‘Les Plantes de les
bruixes’, la nova
ruta de l’Ecomuseu
de les Valls d’Àneu
L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
ha incorporat aquest any una
novetat a les seves activitats
d’estiu, que està resultant tot
un èxit i que ha convertit el fenomen de la bruixeria en un reclam cultural i turístic. Es tracta
de la ruta que porta per nom
‘Les Plantes de les bruixes’.

Prevenció sobre la
violència masclista
a l’Ajuntament de
la Pobla de Segur
L’Ajuntament de la Pobla de
Segur ha organitzat una acció formativa adreçada a tot
el personal que forma part
del consistori sobre prevenció
i sensibilització de la violència masclista amb l’objectiu de
trencar estereotips i prejudicis,
i facilitar una millor comprensió
d’aquest fenomen.

Calcinades per un
incendi un total de
32 bales de palla a
Bell-lloc d’Urgell
Un incendi va calcinar ahir 32
bales de palla que estaven en
un perímetre d’una hectàrea a
Bell-lloc d’Urgell, prop de la depuradora. L’avís d’emergència
va ser a les 12.03 hores i es van
desplaçar cinc dotacions dels
Bombers. D’altra banda, a Torrelameu van cremar 300 metres quadrats de matolls i també van apagar petits incendis a
Alcoletge i Seròs.

L’Església ha inscrit 3.722
finques sense ser propietària
a Catalunya, el 58% a Lleida
Les comarques del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i
l’Alt Urgell són les més afectades de tot el territori
Lleida
REDACCIÓ
L’Església catòlica ha inscrit 3.722
immobles al seu nom a Catalunya, sense cap títol que acrediti
la seva propietat, segons va informar ahir el Govern de la Generalitat. Aquestes dades consten en
el conjunt dels registres de la propietat de tot Catalunya, segons
inscripcions fetes entre els anys
1946 i 2015, gran part d’elles a
Lleida (58%). En aquest sentit, les
comarques lleidatanes del Pallars
Sobirà, el Pallars Jussà i l’Alt Urgell
són les tres més afectades de tot
Catalunya per aquesta política de
l’Església catòlica i els municipis
amb més immatriculacions són
Pont de Suert (Lleida) i Olesa de
Bonesvalls (Barcelona), amb un
total de 82 cadascun.
Cal indicar que es tracta de
les anomenades immatriculacions de finques rústiques (41%)
o construccions dedicades al culte majoritàriament (50%), com
temples, ermites, cementiris, capelles, conjunts eclesiàstics i santuaris. La resta d’inscripcions són
d’edificis (9%) com rectories, garatges o palaus.
El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera
de Justícia, Ester Capella, van donar a conèixer ahir públicament
aquestes dades en una roda de
premsa celebrada a la finca on es
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La Tarraconense respon afirmant que
l’Església “no s’ha apropiat de res”
Les deu diòcesis amb seu a Catalunya que formen la Conferència Episcopal Tarraconense
van afirmar ahir que l’Església
“no s’ha apropiat de res que no
fos seu”, després que el Govern
revelés que la institució religiosa havia inscrit 3.722 immobles al seu nom sense cap títol
que n’acredités la propietat. La
Conferència va assegurar que
les “immatriculacions”, la pri-

mera inscripció d’una finca al
Registre de la Propietat, s’han
fet amb la “documentació de
prova de la titularitat eclesial” i
“d’acord sempre amb la legalitat vigent”. L’entitat va admetre
“possibles errors” i es va mostrar oberta al “diàleg” i a resoldre els litigis “de forma amistosa”. Si no hi hagués acord,
“sempre es podria recórrer als
tribunals de justícia”.

troba l’ermita i la casa del Campaner de Sant Pere de Vallhonesta,
a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona). La immatriculació d’aquest
lloc per part de l’Bisbat de Vic
(Barcelona) va ser denunciada el
2018 pel sindicat agrari Unió de
Pagesos, que va alertar d’aquestes actuacions i que les mateixes
podien causar “indefensió” als
agricultors afectats. Per la seva
part, el Bisbat de Vic va assegurar
que s’havia aportat documentació a l’hora d’instar la immatriculació d’ermites, com visites pastorals, consagracions d’esglésies
antigues o rebuts de llum. Justícia ha creat l’Oficina de Mediació
sobre immatriculacions, un servei
del Centre de Mediació de Catalunya, dirigit a l’Església i a les
persones i entitats que reclamin
la propietat dels béns inmatriculados sense títol de propietat, per
una llei vigent fins al 2015.
La immatriculació és el registre d’un bé immoble per primera
vegada, i reconeix en el Registre
de la Propietat la titularitat de
l’església sobre ell, encara que
aquesta no disposi de la documentació i les escriptures que ho
acreditin. En canvi, si el fins llavors considerat legítim propietari
vol recuperar la corresponent finca immatriculada, ha d’acudir als
jutjats per demostrar documentalment que l’immoble li pertany.

L’enderroc d’una casa del
carrer Farreria de Torrefarrera
permetrà que es reobri
Una casa en estat de ruïna al carrer Farreria de Torrefarrera s’està enderrocant, el que permetrà
tornar a rebrir la citada via. En
aquest sentit, cal esmentar que
el passat més de febrer l’ajuntament de la localitat va exigir als
propietaris de l’habitatge dur
a terme aquesta actuació, que
s’ha endarrerit a causa de l’estat
d’alarma. La finca, de més de 400

metres quadrats, es trobava en
mal estat des de feia mesos. Per
aquesta raó, el consistori de Torrefarrera va decidir tancar el carrer al pas de vehicles i vianants a
principis d’aquest any, ja que preocupava que els petits despreniments que s’estaven produint arran del seu mal estat afectessin la
circulació i a tots els veïns i veïnes
del poble.
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El Pla Urbanístic de l’Alt
Pirineu retalla un total de
300 hectàrees el sòl per
construir a 26 municipis
Afecta sobretot al Sobirà però també
al Jussà, l’Alt Urgell i l’Alta Ribagorça
La Seu d’Urgell
acn
La Comissió Territorial d’Urbanisme del Pirineu va aprovar ahir
provisionalment el Pla Director
Urbanístic (PDU) de revisió de
sòls no sostenibles de l’Alt Pirineu, a l’espera que aquest divendres la Comissió de Territori de
Catalunya l’aprovi definitivament.
El document, afecta 26 municipis
de les comarques de la Cerdanya,
el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà,
l’Alt Urgell i l’Alta Ribagorça i redueix unes 300 hectàrees la superfície de sòl de creixement residencial classificat, amb prop de
8.500 habitatges menys.
El Pla Director Urbanístic
planteja extingir 47 àmbits que
representen 189 hectàrees de
superfície i 4.261 habitatges. La
majoria de les desclassificacions
es localitzen al Pallars Sobirà, en
diversos sectors de sis municipis.
Concretament, s’han identificat i
revisat fins a 160 sòls d’extensió
urbana (121 sectors de sòl urbanitzable i 39 àmbits de sòl urbà
que, a dia d’avui, no s’han transformat urbanísticament) que es
distribueixen entre els diversos
municipis que abasta l’àmbit territorial del pla. Són Alp, Llívia,
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Puigcerdà, Alt Àneu, Arsèguel, la
Vall de Boí, Bellver de Cerdanya,
Espot, Isòvol, Lladorre, Llavorsí,
Llimiana, Conca de Dalt, la Pobla
de Segur, el Pont de Suert, Rialp,
Salàs de Pallars, Sarroca de Bellera, Senterada, la Seu d’Urgell, Sort, Talarn, Tírvia, la Torre de
Cabdella, Vall de Cardós, i Josa i
Tuixén.
El pla hi proposa diferents actuacions, l’extinció, la modificació del sector, o el manteniment,
segons cada cas concret. Pel que
fa a l’extinció afecta 47 àmbits
on es verifica una contradicció

amb els criteris de sostenibilitat
que es recullen en aquest pla per
esdevenir un assentament urbà. Comporta la desclassificació
d’un àmbit o sector, el qual passa a integrar el sistema territorial
d’espais oberts d’acord amb les
determinacions del Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i l’Aran,
amb el règim de sòl no urbanitzable i amb la directriu pel planejament municipal de qualificació
més coherent amb l’entorn i característiques dels sòls, segons
les normes del planejament general vigent a cada municipi.
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Denunciats per acampar
en la Reserva de Boumort
Els Agents Rurals van realitzar
recentment dues denúncies per
circulació motoritzada camp
a través i acampada al Pallars
Jussà, dins la Reserva Nacional

de Boumort. Per acampar cal
autorització del propietari del
terreny i en els espais protegits
l’autorització de l’òrgan rector
dels esmentats espais.

Una dona pateix
un cop de calor
a Sant Esteve
de la Sarga

Troben el matrimoni
perdut a l’estació
d’equí de Tuixent

Els Bombers van rescatar ahir
una dona que havia patit un
cop de calor a Sant Esteve de
la Sarga, concretament al pont
que va d’Aragó a Catalunya. Els
serveis d’emergències van ser
alertats a les 16.12 hores per
un excursionista que la va trobar i, finalment, va ser traslladada en un helicòpter a l’Hospital de Tremp.

Els Bombers de la Generalitat
van localitzar ahir de matinada,
a les 3.07 hores, sa i estalvi el
matrimoni que s’havia perdut
a la zona de l’estació d’esquí de
Tuixent el dimecres. Cal recordar que havien comunicat que
estaven bé, però la cobertura
del mòbil es perdia, raó per la
que no es podia establir contacte amb ells de forma continuada i la parella no sabia trobar el
camí que li anaven indicant.

Accidents sense ferits a l’N-240 al seu pas per
Borges i a l’A-2, al terme municipal de Lleida
Un turisme va patir una sortida de via quan circulava per l’N-240, al
seu pas per Borges, el dimecres a les 22.38 hores, però cal destacar
que no van haver-hi ferits. De la mateixa manera, ahir a l’A-2, al terme de Lleida, un camió també es va sortir de la via i en frenaR un
cotxe va xocar contra ell, però només van haver-hi danys materials.

EM BALLA
PEL CAP
| Cristina
Torrent
@cris_torrent |

Plantar cara
a la injustícia
La Laura Borràs es va plantar
davant el Tribunal Suprem: “No
col·laboraré amb la injustícia”.
Una bona estratègia, en clau de
defensa i política. No col·laborar
amb un tribunal polititzat i denunciar la injustícia: Matar dos
pardals d’un tret. Sobretot, si la
justícia xerrica. D’uns anys ençà,
amb l’avenç de l’independentisme, el poder judicial ha anat
esgarrapant terreny a la política,
usurpant-li competències i desfigurant el paisatge democràtic.
Per reeixir, ha necessitat jutges
com Marchena, un sicari impassible al servei de l’absolutisme

D’uns anys ençà
el poder judicial
esgarrapa terreny a
la política i li usurpa
les competències
judicial. I malgrat els revessos
que ha hagut d’afrontar de la justícia internacional, Marchena no
ha canviat el pas ni ha fet marxa enrere. Al contrari, els atacs
han avivat la visceralitat. Càstig
i venjança: Ahir el TS va obrir la
porta a revocar el tercer grau
dels presos polítics. La bèstia, assedegada de venjança, està desfermada i ningú, encara menys
el “gobierno más progresista de
la història” gosa plantar-hi cara.
En el fons, aquest despropòsit
s’explica pel fracàs polític d’un
govern incapaç, que passa la
pilota de l’independentisme als
jutges. Ara, ja no controlen la
bèstia: la injustícia se’ls ha anat
de les mans. No serà fàcil plantar
cara a un poder judicial, arbitrari
i vindicatiu, que s’ha enfortit criminalitzant idees.
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D’AQUÍ I D’ALLÀ

Els museus de Lleida
busquen tots els secrets
que s’amaguen al subsòl

E

l Museu de la Noguera, el
Museu de la Conca Dellà,
el Museu Tàrrega Urgell i el
Museu de Guissona, tots els de
la Xarxa de Museus de les Terres
de Lleida i Aran, estan desenvolupant sengles campanyes arqueològiques i paleontològiques a fi
d’ampliar els coneixements sobre
la història i la prehistòria de diferents paratges de la geografia lleidatana. El Museu de la Noguera,
en col·laboració amb el Departament de Ciències de l’Antiguitat i
l’Edat Mitjana de la UAB i amb el
suport del departament de Cultura, desenvolupa entre els 6 i el 24
de juliol la segona campanya d’excavacions del projecte iniciat l’any
passat al Pla d’Almatà.
Ja a la Segarra, el Museu de
Guissona ha portat a terme entre el 6 i el 17 de juliol la catorzena edició del Curs d’arqueologia Ciutat Romana de Iesso,
organitzat conjuntament amb la
UAB i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, i que ha comptat
amb 14 estudiants i 10 formadors.
Els treballs paleontològics
del Museu de la Conca Dellà,
al Pallars Jussà, han abastat
tres àmbits: les excavacions fetes al jaciment de les Gavarres,
les prospeccions que es porten
a terme des del 13 de juliol en
diversos punts dels municipis
d’Isona, Tremp i Abella de la
Conca per tal de descobrir nous
jaciments, i finalment, els treballs paleontològics referents a
les antigues Pedreres de Meià.
El Museu Tàrrega Urgell té previst fer intervencions puntuals
al poblat ibèric del Pla de les
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Eloi Bergós

Alcalde de Penelles

Aplaudim que la localitat traspassi
el Gar-Gar, festival ajornat per l’estat d’alarma, al mes d’agost amb
canvi de format. En aquests temps,
cal reinventar-se.

Miquel Buch

Conseller d’Interior

Després que s’hagin identificat les
veus de cinc mossos implicats en
una agressió racista, continuen al
cos. S’hauria de ser contundent davant uns fets intolerables.

Carlos Lesmes
President del
Tribunal Suprem

Sembla que el Suprem no en té
prou amb la sentència. Ahir va
tombar els permisos de Carme Forcadell i ara decidirà sobre els tercers graus que ja s’han atorgat.
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Excavacions
a la Noguera,
el Solsonès,
la Segarra, el
Pallars i l’Urgell
Tenalles durant l’agost amb un
equip format per sis arqueòlegs
del propi museu i col·laboradors

externs. Finalment, el Museu
Diocesà i Comarcal de Solsona,
si bé no porta a terme directament campanyes d’excavació,
com a institució científica avala des de fa anys la majoria de
projectes arqueològics de la
comarca i custodia i divulga els
materials sorgits d’aquestes intervencions. En aquest sentit,
enguany avala intervencions del
Centre d’Estudis Lacetans al Solsonès i a altres comarques, centrades bàsicament en el món
ibèric i romà.

La jornada d’ahir estava marcada com la del Sant Jordi d’Estiu,
on els llibres i les roses que ens
van prendre quan tocava havien
de recuperar el protagonisme. A
la ciutat de Lleida, al migdia en
ple carrer Major, ningú no ho
hagués dit: poca gent passejant,
cap parada de llibres, ningú amb
roses a la mà... Només un llibreter fent declaracions a la premsa
i l’alcalde xerrant amb un ciutadà a la porta de la llibreria en donaven alguna pista...

