
DISSABTE 12 DE MARÇ DE 2022 I COMARQUES 17 

El nou bisbe de Solsona assegura 
que la marxa de Xavier Novell "ha 
deixat moltes persones dolgudes" 
Francesc Conesa prendrà avui possessió del nou càrrec 

Solsona 
ACN 

Francesc Conesa serà nomenat 
avui nou bisbe de Solsona. Substi
tuirà el seu antecessor, Xavier No
vell, que l'agost de l'any passat va 
renunciar al bisbat per amor. En 
la seva primera roda de premsa a 
Catalunya, Conesa va ferreferèn
cia al seu predecessor: "S'ha de 
reconèixer totes les coses bones 
que ha fet, però la seva sortida ha 
deixat moltes persones dolgudes 
per la manera de fer-ho, crec que 
ara cal tornar a la normalitat", 
va subratllar. Conesa va explicar 
que el repte que té per davant és 
"gran", però va avisarque no l'es
panta i va dir que l'Església "no 
pot estar mirant-se a si mateixa 
contínuament". "Cal una mirada 
oberta, hem de mirar cap a fora, 
sortir a la vida i amb la perspecti
va d'estar oberts a la realitat". "En 
un moment i en una terra que ha 
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perdut molt perquè s'ha secula
ritzat i descristianitzat, el repte 
és gran, però no m'espanten els 
reptes, s'ha de fer f ront a aques
ta nova rea litat. Sense por". Així 
ho ca pronunciar Francesc Cone
sa, hores abans de celebrar-se la 
cerimònia que el nomenarà bisbe 

Presenten a Alcarràs el Biohub 
que promou l' e_mprenedoria 
al voltant de la bioeconomia 
El Centre Cultural "Lo Casino" 
d'Alcarràs, va acollir ahir la Jor
nada de presentació del projecte 
BIOHUB CAT, en el marc del PECT 
Green&Circular, impulsat per la 
Diputació de Lleida i amb el su
port de la Generalitat i l'Ajunta
ment d'Alcarràs. L'aposta del BI
OHUB CAT posarà en marxa una 

infraestructura publicoprivada, 
un espai per al desenvolupament 
de nous models de negoci i l'im
puls i l'acceleració de l'emprene
doria al voltant de la bioeconomia 
circular. Aquest projecte sorgeix 
de l'oportunitat que implica la 
transformació del model econò
mic actual cap a un model eco-

de Solsona. 
El nou bisbe també va parlar 

de la guerra d'Ucraïna i va dema
nar que, davant d'aquest context 
bèl·lic, cal pregar, tenir solidaritat 
econòmica amb les persones que 
vindran, i fomentar la formació 
per la pau. 

nòmic que posa en va lor recursos 
biològics renovables a t ravés de 
processos circulars així com la re
ducció en la generació de residus. 
El fet que la demarcació concen
t ri el 53% de la producció agrícola 
i el 47% de la producció ramade
ra de Catalunya, converteix Lleida 
en líder d'aquest sector estratègic 
què, per altra banda, està sotmès 
a importants pressions per l'ús in
tensiu que .fa de determinats re
cursos (nutrients, aigua, energia) 
i per la generació de residus de 
diñcil gestió, com és el cas de les 
dejeccions ramaderes. 

NOU CUPRA FORMENTOR 
PER 280€/MES AMB MY RENTING . 
ENTRADA 8 495€ 

7 SEGONS PER SABER Sl ÉS PER A TU 

ERC reclama la millora de 
l'N-260 per tal de frenar el 
despoblament al Pirineu 
Una representació del grup mu
nicipal d' ERC Tremp encapçala
da per l'alcaldessa Maria Pilar 
Cases i el president regional del 
Pirineu, Josep Castells, van visi
tar ahir el Congrés i Senat espa
nyol per trasllada r als grups par
lamentaris d'ambdues cambre~ 

Traslladen la 
proposta al 
Congrés i al 

Senat 
la necessitat de remodelar la • 
carretera N-260, coneguda com 
l'Eix Pirinenc. 

Els republicans creuen que 
aquesta mesura ajudaria a fre
nar ef despoblament de les co
marques de mu~tanya. L'alcal
dessa de Tremp va explicar als 
grups parlamenta ris que "actu
alment per recórrer els 165 qui
lòmetres entre el Pont de Suert 
i Puigcerdà, es triga el mateix 
temps que en fer els 600 km en-

tre Tremp i Madrid i sense cap 
possibilitat de fer-ho en trans
port públic". 

Pels republicans, rêalitzar 
aquesta actuació a I'N-260, hau
ria de ser "una de les prioritats 
del govern espanyol" a Catalu
nya. També es vetllarà perquè la 
part catalana ho segueixi en la 
comissió bi lateral Estat-Genera
litat de Catalunya. 
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Cervera dedicarà un espai 
públic a Magdalena Montclar 
L'alcalde de Cervera, Joan San
tacana, va anunciar ahir abans 
de la projecció de la docuficció 
Bruixes, Ja gran mentida inclòs 
en la campanya Memòria és 
nom de dona elaborada per la 

Diputació de Lleida i la revista 
Sàpiens, que el municipi posarà 
el nom de Magdalena de Mont
clar à un espai públic del muni
cipi. Montclar es una dones que 
va ser acusada de bruixeria. 
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Finalitzen els 
treballs de 
neteja del dic 
sobre el riu 
Ne.re a Vielha 
Aquesta setmana s'han finalit
zat els treballs de neteja i man
teniment del dic sobre el riu 
Nere que està situat al Cap de
ra Vila de Vielha. Una interven
ció bastant necessària, perquè 
hi havia acumulades pedres i 
terres amb una altura, apro
ximadament, de 4-5 metres a 
conseqüència de les riuades 
patides a la zona el 18 de juny 
de 2013.S'ha rebaixat les gra
ves acumulades dins del cabal 
del riu Nere, sense veure' s afec
tada la vegetació existent a la 
ribera, consolidant un pendent 
uniforme. 

Reconeixen 
el Jussà com 
un territori 
socialment 
responsable 
El Pallars Jussà ha rebut el re
coneixement com a 'Territori 
socialment responsable' en el 
marc dels premis Respon.cat 
que atorga l'associació amb el 
mateix nom, una iniciativa em
presarial per al desenvolupa
ment de la responsabilitat so
cial a Catalunya. El Pallars Jussà 
ha rebut aquesta distinció en 
ser considerat un territori que 
ha posat en l'eix central del seu 
creixement econòmic el benes
tar i la qualitat de vida de les 
persones i el respecte al seu 
entorn natural. 

El Solsonès aprova organitzar 
una consulta pròpia sobre els 
Jocs d'Hivern del Pirineu 2030 
La moció impulsada per la CUP va rebre el suport 
de tots els grups que formen el plenari del Consell 
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El Consell Comarcal del Solsonès 
va aprovar per unanimitat una 
moció en què es compromet a 
organitzar una consulta sobre 
els JJOO d'Hivern si finalment la 
Generalitat no inclou aquesta co
marca en la consulta vinculant 
que es vol fer a l'Alt Pirineu i l'Aran 
a la primavera. El text, presentat 
per Alternativa per Solsona-CUP, 
també demana a la Generalitat 
que faci pública tota la docu
mentació sobre la candidatura 
dels Jocs i que informi "de ma
nera clara i concisa" a la ciutada
nia. El portaveu d'ApS-CUP, òscar 
Garcia, va explicar que el Consell 
Comarcal té "prou capacitat i au
tonomia" per poder organitzar 
una consulta paral·lela perquè 
"puguem conèixer l'opinió de la 
població del Solsonès". 
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La moció de la CUP es va pre
sentar en el ple del Consell Co
marcal del Solsonès d'aquest 
dijous al vespre i es va aprovar 
per unanimitat de tots els grups 
-ApS-CuP, Junts, ERC i Indepen
dents-. El text insta el Govern de 
la Generalitat a incloure el Solso
nès, el Ripollès i el Berguedà en 
la consulta oficial sobre els JJOO 
d'Hivern i, si no és així, demana 
al Consell Comarcal que organitzi 
una consulta pròpia per "conèixer 

de manera inequívoca el suport, 
o no, a la candidatura". 

El portaveu dels cupaires al 
Consell Comarcal del Solsonès, 
Òscar Garcia, va explicar que són 
conscients que aquesta consul
ta no seria vinculant però "com 
a mínim com a comarca sabrem 
quina opinió té la gent". A més, 
ha explicat ,"a nivell de Consell 
Comarcal també hi ha dubtes i 
els consellers tenen opinions di
verses. Per això, estaria bé saber 
quina opinió hi ha a nivell de co
marca i que el Consell Comarcal 
l'assumeixi com a pròpia". 

DISSABTE 19 DE MARÇ 
Acte de proclamació 

Mònica Bosch coordinarà 
la candidatura olímpica 
Mònica Bosch serà la nova coor
dinadora del projecte de can
didaturaper als Jocs d'Hivern 
2030. Bosch és la presidenta de 
la Federació Cata lana d'Esports 
d'Hivern i en els propers dies 
deixarà les seves funcions. Serà 
l'encarregada de liderar l'equip 
tècnic que està preparant el 
projecte sota la coordinació del 

Departament de la Presidència. 
Bosch va néixer l'any 1972 a Sa
badell i des de l'any 2016 està al 
capdavant de la Federació Cata
lana d'Esports d'Hivern, primer 
com a directora general i des del 
2020 com a presidenta. Ja havia 
format Rart de l'oficina tècnica 
de l'Ajuntament de Barcelona 
dels Jocs Olímpics d'Hivern. 

B ' "'ARDANA 2022 
11.30 h Sala d'Actes de la Paeria. 
12.30 h Descoberta placa commemorativa a la 
Paeria i, seguidament, audició de sardanes i 
presentació del CD commemoratiu de la Capitalitat a 
càrrec de la Bellpuig Cobla a la plaça del Mercadal. 
16.30 h Visita guiada per Balaguer. 
lnfo: Oficina de Turisme. 

O'mcultura 
=lalaguer 

Concert inaugural Capitalitat 

MUU[ ANT JORDI 
19 h- Teatre Municipal 
Preu: 5 €. Venda d'entrades al web 
entradesteatre.balaguer.cat 
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