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El bisbe de Vic reconeix que 
la renúncia de Xavier Novell 
ha causat "perplexitat" 
El bisbe de Vic i nou adminis
trador apostolic de la diocesi 
de Solsona després de la renún
cia del bisbe Xavier Novell, Ro
ma Casanova, va demanar ahir 
respecte per la decisió "lliure" i 
"personal" del prelat dimissio
nari encara que la seva decisió 
hagi causat "perplexitat". Casa
nova, nomenat pel Papa com a 
administrador de la diocesi de 
Solsona fins que tri"i un nou bis
be titular, va dirigir una carta pú
blica a tots els fidels i religiosos 
de la diocesi en la qual assegu
ra que coneix "!'estima al bisbe 
Xavier Novell, que ha exercit el 
seu servei de manera intel-ligent 
i generosa, amb mirada amplia, 
donant resposta al gran repte 
d'avui i de sempre d'anunciar 
I'Evangeli de Crist". 

El Papa Francesc va accep
tar dilluns passat, dia 23, la re
núncia presentada per Novell 
per sorpresa adduint "motius 
estrictament personals". "Hem 
d'agrair el seu treball ben fet en 
tota la diocesi, i tots els fruits de 
santedat i de missió que ha do
nat i donara el seu lliurament", 
va afegir Casanova en la seva 
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Noven va renunciar el dilluns 

missiva. "Per aixo mateix, -agre
gava- hem d'acceptar que la 
seva renúncia al ministeri epis
copal produeixi en els nostres 
cors el dolor de la separació i, al 
mateix temps, la perplexitat del 
que no acabem d'entendre. Ens 
queden dues para u les del comu
nicat que ens han de donar pau: 
'lliurement' i 'per raons perso
nals"'. "L'afirmació i la vivencia 
de la llibertat és clau a la nostra 
Església -assegurava Casanova- i 
les raons personals pertanyen a 
la persona". 

Habiliten un aparcament 
a Esta na per canalitzar els 
visitants del Pare del Cadí 
L'Entitat Municipal Descentra
litzada d'Estana en col·labo
ració amb el Pare Natural del 
Cadí-Moixeró ha habilitat un 
aparcament de 1.800 metres 
quadrats a !'entrada del poble 
d'Estana, del 2 d'agost al 12 de 
setembre de 2021. El principal 
objectiu d'aquesta mesura és 
canalitzar els nombrosos vehi-

Tremp potencia 
els espectacles 
locals per la 
Festa Major 
L'Ajuntament de Tremp i la 
Comissió de Festes han treba
llat per organitzar una Festa 
Major amb espectacles i ac
tivitats per a tots els públics: 
concerts d'orquestres, teatre, 
música per als joves, especta
cles infantils i gincames. S'ha 
intentat potenciar la presen
cia d'espectacles i activitats de 
companyies locals. 

eles que arriben al poble d'Esta
na cap a aquest nou prat habili
tat coma aparcament temporal, 
durant les setmanes de major 
afluencia de la temporada d'es
tiu. Els visitants arriben a Esta na 
principalment per a visitar Prat 
de Cadí, i en una altra mesura el 
poble d'Estana i la ruta deis mi
radors del Pla de I'Aiiga. 

La Seu celebrara 
el Ball Cerda arnb 
gegants sense públic 

la Seu d'Urgell celebrara un Ball 
Cerda de gegants sense públic 
presencial, ates que la norma
tiva vigent impedeix celebrar-lo 
com s'ha fet tradicionalment. 
Així, s'ha decidit que I'Ot i la Ur
gell, els gegants de la Seu, jun
tament amb la colla gegantera, 
el bailaran en representació de 
tots els urgellencs i urgellenques 
que enguany no ho podran fer. 
la música sera interpretada per 
gralla, acordió i contrabaix. 

La Diputació de Lleida assessora 
els Ajuntaments per accedir als 
ajuts per la millora energetica 
Obre també una línia per financ;ar els certificats necessaris 
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la Diputació de lleida, a través 
del Patronat de Promoció Econo
mica, i conjuntament amb l'area 
de Sostenibilitat, va informar 
ahir els ajuntaments de menys 
de S.OOO habitants de la demar
cació de les principals caracte
rístiques del nou Programa DUS 
SOOO, una línia d'ajuts destinada 
específicament a fomentar inver
sions públiques que afavoreixin la 
transició energetica deis munici
pis de menys de S.OOO habitants, 
finan~ada pel fons Next Genera
tion EU. 

la trobada telematica, que va 
ser presidida pel president de la 
Diputació, Joan Talarn, i que va 
comptar amb la participació del 
vicepresident del Patronat de 
Promoció Economica, Caries Gi
bert; el diputat, Ramon Cónsola, 
i l'assessora d'innovació i desen
volupament local del Patronat, 
Teresa Botargues, va ser seguida 
per més de 1SO alcaldes i alcal
desses, d'un total deis 21S muni
cipis que es poden beneficiar del 
programa. 

les mesures subvencionables 
són les que tenen a veure amb la 
reducció de la demanda i el con
sum energetic en edificis i infraes-
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tructures públiques; amb les ins
tal-lacions de generació electrica 
renovable per autoconsum, amb 
o sense emmagatzematge; amb 
les instal·lacions de generació ter
mica renovable i de xarxes de ca
lor i/o fred i ambla lluita contra la 
contaminació lumínica, enllume
nat eficient i intel·ligent Smart Ru
ral i TIC. El programa estipula que 
s'atorgaran ajuts d'entre el 85% i 
el 100% en inversions municipals 
orientad es a assolir cinc objectius 
o mesures concretes. Els projec
tes subvencionables són aquells 
amb un pressupost superior als 

40.000 euros i fins a 3 milions per 
projecte, amb la possibilitat que 
cada ajuntament pugui presentar 
diferents projectes fins a un pres
supost maxim de 6 milions d'eu
ros. la convocatoria estara oberta 
entre el S de novembre de 2021 i 
el S de novembre de 2022, i les in
versions caldra executar-les i jus
tificar-les amb data límit del mes 
de novembre de 202S. Al mateix 
temps, la Diputació obre una línia 
per finan~ar els certificats d'efici
encia energetica, un deis requisits 
previs per demanar algunes de 
les inversions subvenciona bies. 

Esperen una recollida de la poma 
Golden ((similar" a la de l'any passat 
la setmana que ve arrenca la 
campanya de recollida de la po
ma Golden a les Terres de lleida. 
En funció de la varietat d'aquest 
tipus de poma es comen~ara a 
mitjans de la setmana o cap al 
final. Segons les previsions del 
sector, es contempla una campa
nya "similar" a la de l'any anterior 
amb una possible pujada de la 
producció. 

D'a ltra banda, pel que fa a la 
comercialització, apunten que 
ara les cambres estan "netes" 
perque la comercialització fins 
ara ha estat "flu"ida", per tant, es
tan preparades per fer sortir po
ma. En aquest sentit, cal tenir en 
compte que el mes de més con
sum és el novembre, pero que 
se'n consumeix tot l'any. 

Segons explica el sector, la pri-
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mavera que hi ha hagut enguany 
s'ha tradu'it en una bona qualitat 
de la fruita, malgrat que les fortes 

calors registrades els últims dies 
no són favorables a aquest tipus 
de fruita. 
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