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Ajuntament de 
la Baronia de Rialb

ANUNCI
Per resolució d’alcaldia de data 2 de maig de
2016 va aprovar-se inicialment el projecte de
“Regularització i concreció d’alineacions ofi-
cials de la parcel·la 237, del polígon 1 de
Gualter”.
De conformitat amb l’article 119.2 c) del Text
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’a-
gost, se sotmet a informació pública pel termi-
ni d’un mes, comptat des de l’endemà de la
seva publicació al BOP, en un diari de difusió
provincial i en el tauler electrònic.
Durant aquest termini qualsevol interessat el
podrà examinar a les dependències d’aquest
Ajuntament i formular-hi les al·legacions que
consideri convenients. En cas que no es pre-
senti cap al·legació, l’acord inicial s’entendrà
aprovat definitivament.

La Baronia de Rialb, 2 de maig de 2016 
L’alcalde, 
Antonio Reig Torné 

El bisbe de Lleida, Salva-
dor Giménez Valls, va
anunciar ahir que la vo-
luntat del Bisbat és rehabi-
litar l’església de Rosselló,
el campanar de la qual es
va esfondrar el 29 de gener
passat, però encara no
s’ha decidit de quina ma-
nera: el pressupost de la
rehabilitació sense comp-
tar un nou campanar ron-
daria els 200.000 euros, va
explicar el bisbe, cosa que
ja suposaria una despesa
molt complicada d’afron-
tar per al Bisbat, tot i que
no renuncien a fer-la.

Amb un nou campanar,
però, el pressupost es dis-
pararia però Giménez
Valls va explicar, durant
una trobada amb periodis-
tes de Lleida ahir al matí,
que de moment no es des-
carta res. “Estem en espe-
ra de veure com es quanti-
fica tot plegat”, va explicar
el bisbe, que tot i això va
explicar que el que es des-
carta segur és l’enderroc
total i la construcció d’un
nou temple: “Els informes
indiquen que l’estructura
és sòlida, els fonaments
estan bé i les parets mes-
tres també”, va argumen-
tar, de manera que de mo-
ment el Bisbat s’inclina
per una rehabilitació de
l’edifici malmès.

González Valls va re-

cordar que el pressupost
del Bisbat és limitat i que
actualment treballa en
una trentena d’obres de
rehabilitació i manteni-
ment d’edificis, ja siguin
esglésies, ermites o altres
edificis de la seva titulari-
tat.

El bisbe va aprofitar la
trobada amb la premsa
per explicar altres projec-
tes de la diòcesi. Entre
d’altres, la digitalització
d’un centenar de vídeos
que mostren la història de
la diòcesi. El projecte fa
temps que va començar i
ara ja es troba en la recta
final. Es tracta de la digita-
lització de 104 vídeos que

van ser enregistrats en
format analògic entre els
anys 1988 i 2001. Es van
fer en l’etapa de mossèn
Jaume Montaña, delegat
dels mitjans de comunica-
ció social del Bisbat. Jun-
tament amb un voluntari,
mossèn Montaña enregis-
trava imatges que després
eren utilitzades per al pro-
grama Signes dels temps
de TV3. Entre altres imat-
ges, hi destaquen el co-
miat del bisbe Ramon Ma-
lla i la presa de possessió
del bisbe Ciuraneta. Els ví-
deos estaran disponibles
durant els mesos vinents a
través del web del Bis-
bat. ■

a Els fonaments i l’estructura del temple estan bé, segons els informes, però la
reconstrucció sense el campanar ja costaria almenys 200.000 euros

David Marín
LLEIDA

El Bisbat vol rehabilitar
l’església de Rosselló però
diu que no té prou diners

Salvador Giménez Valls va
anunciar en la trobada amb la
premsa que el Bisbat, a tra-
vés de Càritas, podria acollir
fins a quatre famílies de refu-
giats si fos necessari. De mo-
ment, dos dels dinou pisos de
les Llars del Seminari ja estan
reservats per a aquest objec-
tiu, però es podrien ampliar a
dos més si fos necessari, en
les mateixes Llars del Semi-
nari o en altres pisos que de-
penen del Bisbat.

El bisbe, Salvador González Valls, amb la seva secretària, ahir davant la premsa ■ L. CORTÉS / ACN
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Ofereix quatre
pisos per a
refugiats

El simposi sobre llibertat
de premsa organitzat per
la delegació a Lleida del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya va culminar
ahir després de dues jor-
nades de debats. El simpo-
si s’ha centrat en aquesta
edició, la segona, en la si-
tuació dels mitjans públics
a Catalunya, l’Estat i el
món.

Carles Prats, responsa-
ble de mitjans públics del
Col·legi de Periodistes, va
intervenir durant una de
les taules per descriure la
situació a Catalunya.
Prats va afirmar que els
mitjans públics a casa
nostra necessiten “desgo-
vernalitzar-se” per tal de

poder funcionar amb cri-
teris professionals i de ser-
vei públic. Prats va afir-
mar que, en la situació ac-
tual, o bé els mitjans estan
controlats pel govern, que
nomena l’equip directiu
amb criteris de confiança
política, o bé pels partits:
la fórmula segons la qual
és el Parlament el que no-
mena el consell d’adminis-
tració dels mitjans pú-
blics. Prats va posar el cas
de Barcelona Televisió
com un dels models a se-
guir: el seu director, va ex-
plicar, és nomenat a tra-
vés d’un concurs públic,
en què compten els mèrits
professionals dels aspi-
rants, i no de manera
eventual segons la volun-
tat de l’alcalde o del ple
municipal. ■

Reclamen
mitjans públics
despolititzats

Redacció
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a Carles Prats proposa un concurs
de mèrits per nomenar els directors

Foto de família dels participants de la darrera taula del
simposi sobre llibertat de premsa ■ COL·LEGI DE PERIODISTES

El teatre i centre de con-
gressos La Llotja de Lleida
s’ompliran aquest vespre
de l’esperit dels anys se-
tanta amb la representa-
ció de Mamma mia!, un
musical construït al vol-
tant de les cançons del
grup suec. L’obra ha estat

un èxit mundial. Suma 54
milions d’espectadors a
tot el món després d’ha-
ver-se representat en 440
ciutats del món durant els
darrers 16 anys.

A Lleida arriba amb la
cantant Nina, cap de car-
tell en el paper de Donna, i
també hi intervenen Olga
Huesa i Eva Diago, que en-
carnen les dues amigues

de la Donna. Les tres ac-
trius i cantants van aten-
dre ahir els periodistes du-
rant una trobada amb la
premsa local, durant l’as-
saig previ a l’estrena
d’aquest vespre.

A més de la funció
d’avui, l’espectacle es po-
drà veure en dues fun-
cions diàries divendres,
dissabte i diumenge. ■

‘Mamma mia!’ porta el
record d’Abba a La Llotja
Redacció
LLEIDA

La cantant Nina encapçala el repartiment de la funció de
‘Mamma mia!’ que s’estrena demà a Lleida ■ LLOTJA DE LLEIDA


