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urbanisme comissió del pirineu

El Govern ‘indulta’ el resort i
el camp de golf de Vallfosca

ajuntament de torrefarrera

Juntament amb sectors per a futurs habitatges a Rialp || Suavitza
el seu pla per eliminar projectes urbanístics “no sostenibles”
lleonard delshams

Demoleixen una casa a Torrefarrera i obren un carrer
❘ torrefarrera ❘ El carrer Farreria de Torrefarrera tornarà a
estar obert per a veïns i vehicles en els propers dies. L’ajuntament el va tancar al febrer al tenir una casa que amenaçava
ruïna i va instar els propietaris a enderrocar-la, una actuació
que no s’ha pogut fer fins ara.

Bargalló visita el Palau d’Anglesola i Albesa
❘ el palau d’anglesola ❘ El conseller d’Educació, Josep Bargalló,
visitarà avui els terrenys on es construiran els nous edificis
de l’Escola Arnau de Berenguer del Palau i l’Escola L’Àlber
d’Albesa.

Formació sobre assetjament sexual a la Pobla

Imatge d’arxiu del camp clos del golf inacabat d’Espui, a la Torre de Capdella.
r.r.

❘ lleida ❘ La Generalitat ha suavitzat el seu pla per suprimir
antics projectes urbanístics que
considera “no sostenibles” a les
comarques de muntanya. Un
any després de presentar-lo,
la comissió d’Urbanisme del
Pirineu va aprovar ahir una
nova versió que recull al·legacions dels ajuntaments. El text
final indulta el camp de golf i
el resort de Vallfosca, que la
passada dècada havia d’acollir
hotels i un miler d’habitatges al
poble d’Espui.
El pla inicial plantejava autoritzar un sol hotel i tornar la
resta del sòl a la qualificació
de rústic. Això va xocar amb
l’oposició de l’ajuntament de
la Torre de Capdella, al considerar que això enterraria
qualsevol opció de completar
les obres de l’estació d’esquí
inacabada de Filià, vinculada

les claus

❘ La Pobla de Segur ❘ L’ajuntament de la Pobla de Segur formarà
tot el seu personal sobre prevenció i sobre sensibilització de
la violència masclista a fi de trencar estereotips i facilitar
una millor comprensió sobre l’assetjament sexual i per raó
de gènere.

Final del curs sobre allotjaments de les Garrigues

El pla. Afecta 26 municipis del Pirineu, on suprimeix o modifica urbanitzacions, ja sigui per criteris ambientals i paisatgístics o bé al considerar inviables grans projectes del boom
del maó de la passada dècada. Així, elimina 300 hectàrees
urbanitzables que sumen més de 8.000 habitatges.

❘ tarrés ❘ Tarrés va acollir ahir el tancament del curs sobre
eines formatives i de suport a allotjaments de les Garrigues,
promogut pel consell i la Diputació. El curs ha tractat sobre
tendències de futur i innovació del sector turístic i la creació
de productes turístics, entre altres temes.

Oposició. Els ajuntaments de la Torre de Capdella i Rialp van

Millores al temple de Sant Salvador de Tarroja

ser alguns dels que es van oposar al text inicial, al considerar excessives les retallades. Consideren que la nova versió és
sensiblement millor per als respectius municipis arran de les
al·legacions davant de la Generalitat.

Ratificació. La comissió d’Urbanisme de Catalunya haurà de
donar avui l’aprovació definitiva al pla.
al resort. Fonts municipals van
apuntar que el pla manté ara
un dels dos sectors residencials
i condiciona el segon a construir les pistes, acreditar solvència i presentar informes de
viabilitat.

D’altra banda, el pla manté
sectors per a habitatges pròxims al nucli urbà de Rialp
que inicialment va plantejar
eliminar i només suprimeix el
de Baürsos i altres de vinculats
en el passat a Port Ainé.

❘ tarroja ❘ L’ajuntament de Tarroja executa millores a l’església
de Sant Salvador que consisteixen a eliminar humitats que
afecten l’interior del temple.
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denúncia suposades irregularitats

Antifrau indaga la construcció d’una
casa sense llicència a la Portella

Ha obert diligències a l’apreciar “indicis de versemblança” en la denúncia || L’alcalde
assegura que es tracta d’un assumpte burocràtic que es resoldrà en uns mesos
j. grau

❘ la portella ❘ L’Oficina Antifrau
de Catalunya ha obert una investigació per determinar si hi
ha hagut irregularitats en la
construcció d’un habitatge que,
pel que sembla, es porta a terme
sense la corresponent llicència
municipal en aquesta localitat.
L’Oficina va rebre a finals de
l’any passat una denúncia en la
qual s’afirmava que l’esmentat
immoble, un habitatge unifamiliar d’un veí, s’estava construint
sense comptar amb la preceptiva autorització de l’ajuntament
i, a més, envaïa bona part d’un
carrer.
L’Oficina va practicar unes
primeres indagacions en què va
concloure que hi havia “indicis de versemblança” en el que
s’afirmava en la denúncia, per
la qual cosa ha obert aquest any
les corresponents diligències
d’investigació.
Preguntat per aquest fet, l’alcalde de la localitat, Carles Català, va explicar ahir a aquest
diari que, encara que és veritat
que la casa s’està construint sense la deguda llicència municipal,
això és així perquè la zona en
la qual s’aixeca és un sector que
està pendent d’una modificació urbanística, la qual cosa ha
alentit els tràmits burocràtics.
Català va dir que “la casa no
està encara acabada i en els propers mesos es formalitzaran els

rescat

Evacuat un
excursionista a Sant
Esteve de la Sarga
❘ sant esteve de la sarga ❘ Un helicòpter del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels
Bombers de la Generalitat va
rescatar ahir un excursionista que va patir una indisposició a Sant Esteve de la Sarga.
L’incident es va registrar a
les 16.12 hores i, segons els
Bombers, el senderista va
ser traslladat a l’hospital de
Tremp amb un possible cop
de calor.

trànsit

Nou accident a la
carretera N-240
❘ les borges ❘ Un conductor va
patir dimecres a la nit una
sortida de via a la carretera N-240 al seu pas per les
Borges Blanques. L’accident
es va produir pocs minuts
després de les deu de la nit
i, segons els Bombers, no es
van registrar ferits.

Imatge de l’habitatge que s’estaria construint sense llicència a la Portella.

tràmits de la llicència”, ja que,
segons va explicar, el secretari i
la tècnica municipal ja treballen
en l’assumpte. “El departament
d’Urbanisme té coneixement
d’aquest cas, en el qual s’han
produït problemes burocràtics
perquè la zona està pendent de
modificació urbanística i, a més,
hi ha hagut l’alentiment causat
per la pandèmia del Covid.”

L’Oficina Antifrau de Catalunya ja va obrir diligències d’investigació l’any passat per un
altre assumpte de la Portella.
Com va avançar aquest diari,
l’Oficina investiga la compra de
l’antiga rectoria de la localitat
per part de l’alcalde per a la seua
empresa. En concret, Antifrau
indaga si el primer edil va utilitzar informació privilegiada

per adquirir l’immoble. Carles
Català va assegurar llavors que
l’actuació era perfectament legal i va atribuir la presentació
de la denúncia a motivacions polítiques. El mateix ha ocorregut
ara, segons el primer edil, amb
la denúncia que ha donat peu a
aquesta nova investigació per
la construcció d’un habitatge
sense llicència.

tribunals

Lleidatans al jutjat
per Tsunami
❘ lleida ❘ Una vintena de lleidatans es troben entre els 196
citats a declarar pel tall de
carretera de Tsunami Democràtic que va bloquejar la
frontera de la Jonquera, segons va assenyalar ahir Advocacia per la Democràcia.

emergències incendis
magdalena altisent

magdalena altisent

Un foc va afectar una vintena de bales de palla a Bell-lloc.

Incendis a Bell-lloc,
Torrelameu i Lleida
Redacció

❘ bell-lloc d’urgell ❘ Els Bombers
de la Generalitat van sufocar
ahir un incendi que va calcinar
23 bales de palla a Bell-lloc
d’Urgell. El foc, que es va iniciar
pocs minuts després de les dotze

del migdia en un terreny proper
a la depuradora d’aigües residuals, va acabar afectant una
hectàrea de superfície agrícola.
Les flames van provocar una
gran columna de fum. Els Bombers van activar cinc dotacions,

Bombers sufocant un incendi de vegetació als marges de l’autovia A-2 al seu pas per Lleida.

que van treballar en l’extinció
de l’incendi durant dos hores.
Així mateix, un foc va calcinar
400 metres quadrats d’herbes
en un solar a prop del cementiri de Torrelameu. Els serveis
d’emergència van rebre l’avís a

les 15.19 hores i s’hi van traslladar diverses dotacions, que
ràpidament van sufocar les flames. Els Bombers de la Generalitat també van treballar en un
incendi de vegetació que es va
declarar pocs minuts després

de les dos del migdia als marges
de l’autovia A-2 al seu pas per
Lleida. En un primer moment
es van activar quatre dotacions,
encara que finalment només dos
van treballar en l’extinció de
les flames.
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Iniciatives. Penelles estrena festival musical
i el GarGar comptarà amb 10 artistes.
Diada. Un Sant Jordi alternatiu amb poca
participació a la capital del Segrià.

patrimoni registre

Les ‘propietats’ de l’Església

Ha registrat 3.722 immobles i finques a Catalunya sense acreditar que n’era propietària, segons la
Generalitat || Lleida és la província més afectada, amb 2.157 immatriculacions entre 1946 i 2015
l. garcía/m. cabello

❘ lleida ❘ L’Església ha inscrit
3.722 immobles i finques al seu
nom sense cap tipus de títol que
n’acredités la propietat (el que
es coneix com a “immatriculacions”), segons el departament
de Justícia. Lleida és la província catalana més afectada,
amb 2.157 inscripcions a nom
de l’Església, el 58% del total, i
té les tres comarques catalanes
amb més immatriculacions: el
Pallars Sobirà (418), l’Alt Urgell (295) i el Pallars Jussà (287).
El Pont de Suert és un dels dos
municipis catalans amb més
immatriculacions, amb 82. La
Generalitat és la primera institució a fer públic aquesta llista,
que pot consultar-se de forma
interactiva a través d’un mapa,
i que és el treball de la recopilació d’informació per part del
departament de Justícia de les
propietats inscrites sota aquest
sistema entre els anys 1946 i
2015. Un 40% són construccions dedicades al culte en el cas
de la província de Lleida, com
temples, ermites, cementiris,
capelles, conjunts eclesiàstics i
santuaris, mentre que un 50,5%
són terrenys, sobretot rústics.
La resta d’inscripcions (8,7%)
són edificis civils com rectories
o garatges.
La consellera de Justícia, Ester Capella, va assenyalar ahir
que s’ha creat l’Oficina de Mediació sobre Immatriculacions,
dirigida a l’Església i als particulars i entitats que reclamen la
propietat, per arribar a acords
extrajudicials. “No volem assenyalar ningú amb el dit, sinó
resoldre un problema que s’havia enquistat”, van assenyalar
Capella i el vicepresident de la
Generalitat, Pere Aragonès.
Per la seua part, l’alcalde del
Pont de Suerte, Josep Antoni
Troguet, va explicar que hi ha
hagut litigis de particulars que
han reclamat a l’Església propietats rústiques i va apuntar
que repassaran “a consciència”
la llista.
Per la seua banda, les deu diòcesis amb seu a Catalunya que
formen la Conferència Episcopal Tarraconense van negar ahir
que l’Església s’hagi apropiat
“res que no sigui seu” i van defensar la legalitat de les immatriculacions. Van assenyalar que
estan disposats a arribar a un
acord en cas d’haver-hi algun
error en les inscripcions i van
dir que les propietats estan “a
disposició dels fidels”.

les xifres de la generalitat i alguns exemples a lleida

3.722

immatriculacions

Església
Vella
del
Pont de
Suert.

Capella de Sant
Cosme, a Rialp.

Llista d’immobles i finques a
nom de l’Església en virtut d’una
llei franquista del 1946 en vigor
fins al 2015.

2.157
a lleida

L’Assumpció, a
Artesa de Segre.

És la província catalana amb
més immatriculacions, sent els
Pallars i l’Alt Urgell les comarques amb més registres.

82

al pont de suert

A Rialp, església
de Valldeflors.

És el municipi català, juntament
amb Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès), en el qual més immatriculacions ha fet l’Església.

Ermita de Sant
Salvador, a Irgo.

Primera llista pública
z La Generalitat és la primera administració que publica un llistat
d’immatriculacions, que poden
consultar-se a través d’un mapa
interactiu al web del departament de Justícia.

Mediació
z El Govern impulsa la creació
d’una oficina de mediació perquè les parts implicades arribin a
acords extrajudicials. Justícia es
reunirà la setmana vinent amb
l’Església.

L’Església es defensa

Santa Maria de
l’Alba a Tàrrega.

Església de Sant
Julià, a Espui.

z Els bisbats catalans van defensar ahir la legalitat de les immatriculacions i van assenyalar que
aquestes propietats estan al
servei del conjunt de la societat.
L’arquebisbe d’Urgell va negar
apropiacions indegudes i va dir
que és injust culpar l’Església.

En virtut d’una llei franquista que equiparava bisbes amb notaris
n La immatriculació és el
registre d’un immoble o una
finca per primera vegada. La
polèmica sobre els béns immatriculats a nom de l’Església té l’origen en la llei hipotecària que el franquisme va
aprovar el 1946 i que, vigent

fins al desembre del 2015,
establia que l’Església, igual
que l’Administració, podia
immatricular una finca malgrat que no tingués cap títol
que acredités la propietat. A
més, facultava els bisbes per
acreditar la propietat dels

béns com si fossin notaris.
Després de la publicació de
la llista de béns immatriculats, la conselleria de Justícia
també promou la constitució
d’un grup de treball per identificar els supòsits que puguin
exigir una actuació pública

per recuperar els béns que
hauria de gaudir el conjunt
de la societat, donar suport
als municipis i impulsar les
mesures legislatives necessàries. La publicació d’aquesta
llista obre la porta a possibles
demandes judicials.
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xarxa museus

història arqueologia

A la recerca
dels secrets del
subsòl lleidatà

Els museus organitzen diverses excavacions
aquest estiu || Van a càrrec d’estudiants
❘ lleida ❘ Els museus lleidatans
han desenvolupat de nou campanyes arqueològiques i paleontològiques aquest estiu per
ampliar els coneixements sobre
la història i la prehistòria del
territori.
El Museu de la Noguera ha
dut a terme la segona campanya
d’excavacions del projecte iniciat l’any passat al Pla d’Almatà.
També ha organitzat un taller
d’arqueologia al Castell Formós
i un curs centrat a conèixer l’urbanisme de la Zona dels Forns.
El Museu de Guissona ha emprès la catorzena edició del curs
d’arqueologia Ciutat Romana
de Iesso, que tindrà continuïtat
també agost al Parc Arqueològic
de Guissona.
L’1 d’agost està prevista una
visita guiada a les excavacions
de la plaça Vell Pla.
D’altra banda, els treballs
paleontològics del Museu de
la Conca Dellà s’han centrat
en excavacions al jaciment de
les Gavarres que han permès
desenterrar diversos ossos de
dinosaure sauròpode. També
en les prospeccions en diversos
punts d’Isona, Tremp i Abella
de la Conca per descobrir nous
jaciments i els treballs a les antigues Pedreres de Meià.

Per la seua part, el Museu de
Tàrrega té previst escometre
intervencions puntuals al poblat
ibèric del Pla de les Tenalles durant el mes d’agost, mentre que
el Museu Diocesà i Comarcal
de Solsona avala intervencions
del Centre d’Estudis Lacetans
al Solsonès i altres comarques,
centrades en el món ibèric i romà, així com treballs de materials prehistòrics a la cova
d’Odèn.

Taller d’estiu d’arqueologia ‘Cota Zero’ al Castell Formós, a la comarca de la Noguera.
xarxa museus

Prospeccions dutes a terme a Conca Dellà.

xarxa museus

Participants en el curs d’arqueologia Iesso a Guissona.

