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religió diòcesi

“El bisbat no té diners
per a l’església de Rosselló”

Giménez Valls demana la implicació de les institucions i de la
comunitat cristiana || D’aquí a 5 anys faltaran sacerdots a Lleida
laura cortés/acn

a.sàez

❘ Lleida ❘ El bisbe de Lleida, Salva·
dor Giménez Valls, va assegurar
ahir que sense ajuda instituci·
onal, la diòcesi no pot assumir
la reconstrucció de l’església de
Rosselló. “Esperem l’informe
tècnic definitiu que ens xifri
l’import de l’obra”, va advertir
en aquest sentit.
La d iòcesi dest i na u ns
150.000 euros anuals a reparar
patrimoni en una trentena d’es·
glésies, “i això significa que si
els destinem a Rosselló, durant
un any no es podrà invertir en
cap altre lloc”.
El titular de la diòcesi de Llei·
da diu que encara que el bisbat
sigui el propietari del temple
des d’un punt de vista jurídic,
“l’església pertany a la comu·
nitat cristiana de Rosselló, que

informe tècnic

D’aquí a dos setmanes se
sabrà quant val reconstruir
l’església, que no té els
fonaments afectats
és qui la va construir,” per la
qual cosa veuria amb bons ulls
un acapte popular que se sumés
a l’aportació de les institucions.
“Tenim esglésies molt grans i
comunitats molt petites.”
Tanmateix, no “ens consta
que hi hagi un altre temple que
amenaci ruïna”. Valls va afegir
que, “segons el preu, repararem
la coberta sense reconstruir el
campanar” i va avançar que els
fonaments i les parets mestres
de la nau “estan en bon estat”.

Falta de vocacions
Giménez Valls també es va mos·
trar preocupat per la falta de
vocacions. “Totes les parròquies
estan ben ateses, encara que hi

guia

societat

El bisbe, amb la seua secretària personal, Marta Mas.
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sanitat investigació

Més de 300 voluntaris
recapten avui fons
contra el càncer a Lleida
❘ lleida ❘ Més de 300 volunta·
ris de l’Associació Espanyola
Contra el Càncer (AECC) de
Catalunya sortiran avui als
carrers de Lleida per recaptar
fons per a la investigació on·
cològica, en la cinquena col·
lecta anual de l’organització,
amb trenta taules repartides
per la ciutat. El símbol de la
col·lecta serà un iris blanc
que representa l’esperança,
un estat d’ànim que des de
l’AECC volen transmetre a
tots els pacients de càncer i
les seues famílies, vinculat
també a la investigació, que
considera l’única via per fre·
nar la malaltia. L’any 2015, la
delegació de l’AECC a Llei·

da va atendre prop de 1.400
persones i va destinar 39.000
euros a la investigació.
D’altra banda, el Tribunal
de Justícia de la Unió Euro·
pea va avalar la directiva co·
munitària sobre tabac que,
entre altres mesures, unifor·
mitza els paquets de cigar·
rets a l’imposar una mida i
un contingut mínims per a
les advertències de salut i
prohibeix el tabac mentolat
a partir del maig del 2020.
Aquestes normes obliguen a
cobrir el 65% de la superfície
del paquet pels dos costats
amb missatges d’advertèn·
cia sanitària sobre el risc de
fumar.

colles geganteres i grallers de les Terres de Lleida

Digitalitzen 104 vídeos amb la
història recent de la diòcesi
n El bisbat de Lleida es tro·
ba a la recta final del procés
de digitalització de 104 ví·
deos que mostren la història
recent de la diòcesi. Van ser
gravats pel ja difunt mossèn
Jaume Montaña entre els
anys 1988 i 2001 i mostren,
entre altres actes, el comiat
del bisbe Ramon Malla o la
presa de possessió del bisbe
Francesc Xavier Ciuraneta.
Ja s’han digitalitzat 94 víde·
os i, quan culmini el procés,
estaran disponibles al lloc
web del bisbat.
hagi sacerdots que hagin de
portar diversos pobles”, però
la falta de seminaristes fa que
a curt termini el panorama es
vegi fosc.
“D’aquí a cinc o deu anys
faltaran rectors” perquè “un

Aquest web va rebre du·
rant l’últim any un total de
140.734 visites, xifra que
en suposa una mitjana de
400 de diàries. D’altra ban·
da, la delegació de Mitjans
de Comunicació, de la qual
formen part els periodistes
Marta Mas i Miguel Ángel
Martín, també edita 2.857
exemplars del Full Dominical. Mas va assegurar que
també es volen potenciar
els comptes de Facebook i
Twitter per tal d’arribar als
joves.
seminarista tarda un mínim
de cinc anys a acabar els es·
tudis”. Pel que fa al litigi per
l’art, Giménez va subratllar
que no és un enfrontament en·
tre dos diòcesis i va reiterar la
necessitat de diàleg.

Una vintena de trobades de gegants aquest any
❘ lleida ❘ La coordinadora de geganters i grallers de Lleida va
presentar ahir el calendari de trobades de colles geganteres,
que aquest any incorpora 25 cites per tot el territori.

Ipcena reclama prohibir la pràctica de la falconeria
❘ lleida ❘ L’entitat ecologista Ipcena va presentar ahir davant
dels departaments de Territori i d’Agricultura de la Gene·
ralitat una petició per promoure la prohibició de la pràctica
de la falconeria, com passa en altres països europeus, pel
greu impacte que té sobre espècies protegides.

