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El Bisbat d’Urgell posa al seu
nom un total de 17 esglésies en
diferents comarques de Lleida
L’Alt Urgell reuneix 12 d’aquests immobles religiosos mentre
que al Pallars Jussà només se n’hi troba un i a l’Aran, quatre
Lleida
REDACCIÓ
El Bisbat d’Urgell ha immatriculat un total de 17 esglésies a
la demarcació de Lleida entre
1998 i 2015. El major gruix de
patrimoni religiós el reuneix l’Alt
Urgell, amb 12 esglésies, entre
les quals hi ha la de Sant Esteve d’Aravell i la de Santa Coloma
de Vilamitjana. El bisbat també
va apropiar-se’n d’una al Pallars
Jussà, la de Santa Maria i la casa
rectoral de Llimiana, i de quatre
a la Val d’Aran. Així ho explicava
ahir el documental Recuperant

l’Oremus del programa Sense
Ficció de TV3. La polèmica començava després que Unió de
Pagesos denunciés que el bisbat
de Vic i de Solsona s’haguessin
apropiat de 430 béns públics
i privats en els últims 25 anys.
Després de denunciar les immatriculacions, van demanar a tots
els grups parlamentaris que instin al Ministeri de Justícia a sol·licitar als registres de la propietat
les notes de totes les immatriculacions fetes per l’Església a Catalunya a través de l’article 206
de la Llei Hipotecària en els úl-

ERC proposa constituir una
comissió per elaborar el
pressupost de subvencions
El grup republicà presenta una
moció per a constituir una comissió de treball que tingui com
a objectiu elaborar una proposta
de Pressupost de la Diputació de
Lleida i dels seus organismes autònoms per a l’exercici 2019 que
permeti que el Pla Estratègic de
Subvencions s’ajusti al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, general de subvencions. Segons el portaveu del grup
Jaume Gilabert “demanem constituir una comissió per a treballar
el pressupost i el Pla Estratègic de
Subvencions amb transparència i
amb consens” i remarca que “cal
un canvi de model significatiu en
l’atorgament de subvencions”.
Per la seva banda, la presiden-
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ta de la Diputació, Rosa Maria
Perelló, emplaçava ahir a “tots
els grups de la Diputació de Lleida a aprovar un pressupost de
consens i avantatjós per a tot el
territori”.
Altres grups polítics com C’s
estan a l’espera que se’ls hi expliqui la moció i recorden que
els pressupostos els fa el Govern
i que els grups són els que presenten esmenes. D’altra banda,
la portaveu del Partit Popular,
Dolors López, va avançar ahir que
“segurament presentarem una
esmena de modificació. Creiem
que s’ha de treballar sobre la base d’una proposta de Govern”.
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L’empresa Baltrons compra
a l’Incasòl una parcel·la
industrial al terme d’Alcarràs

Alcarràs vota les
propostes dels
pressupostos
participatius
Els empadronats i majors de setze anys d’Alcarràs voten les tres
millors propostes dels primers
pressupostos participatius. Els
ciutadans tenen temps fins al
25 de novembre per escollir entre les 21 opcions possibles. Es
preveu que s’inverteixin fins a
50.000 euros del proper pressupost municipal.

tims 25 anys.
La majoria d’aquestes immatriculacions es van començar a
fer l’any 1998 amb José Maria
Aznar com a president, que va
permetre que l’Església posés
al seu nom els llocs de culte.
A partir d’aleshores hi va haver un increment d’immatriculacions de béns immobles religiosos. Cal tenir en compte que
és un procés legal però el que
es posa en qüestió és el silenci
amb el qual s’ha portat a terme
i el procediment extraordinari
que s’utilitza.

FOTO: Aj. Alcarràs/ Tòtem informatiu dels pressupostos participatius

L’Institut Català del Sòl, INCASÒL,
i l’empresa Baltrons maquinària
agrícola han signat l’escriptura
de compravenda de la parcel·la
18 del sector industrial Lo Tossalet Roig d’Alcarràs (Segrià). Els
terrenys tenen una superfície de
534,16 m2 i un preu de venda
de 30.447 euros. D’aquesta manera, Baltrons adquireix la nova
parcel·la per ampliar les seves
instal·lacions centrals, que ac-

tualment ja es troben en aquest
sector. En total, la companyia de
maquinària agrícola comptarà
amb una superfície de 4.000 m2
que els permetrà executar les
obres d’ampliació i augmentar la
seva plantilla.
El sector lo Tossalet Roig té
una superfície de prop de 20
hectàrees. Es troba situat a l’est
de la autovia N-II, entre aquesta
i el casc urbà d’Alcarràs.

