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El bisbe de Vic demana que 
l'església trobi un substitut 
definitiu per a Novell aviat 
El prelat és una persona de girs i "quan estava 
en un extrem al lo era inapel·lable i indiscutible" 
Solsona 
J.CASTELLA 

"U preocupa el que diguin de vos
te? No". 1 ho ha demostrat. Eren 
paraules de Xavier Novell a una 
pregunta del periodista Albert 
Om, que s'han anat entenent en 
base a les declaracions polemi
ques que centren la seva trajec
toria. Una polemica que ara se 
centra en la seva renúncia per 
una relació amb una dona i que 
eclipsa, aquests dies, la Festa Ma
jor de Solsona. 

Pero per tothom no ha causat 
tanta sorpresa respecte al gir que 
ha fet. Persones que l'han cone
gut expliquen que "era espera
ble" que la seva vida fes un altre 
gir de 180 graus i, de fet, no des
carten que en pugui tornar a fer 
un altre. Els canvis en la seva ma
nera d'actuar i de pensar centren 
la seva trajectoria pero el més im
portant de tots se situa als seus 
inicis. 

El soroll de la renúncia conti
nua, com també el silenci absolut 
del seu protagonista. Ni una de
claració, ni una explicació als seus 
feligresos, ni un gest. Cap paraula 
encara després d'haver renunci
at al carrec. Qui sí que va parlar 
ah ir va ser el bisbe de Vic, que el 
substitueix, i va demanar que l'es
glésia trobi al més aviat possible 
un bisbe definitiu per substituir 
Xavier Novel!, que ha deixat la co
munitat religiosa "perplexa'~ i que 
segueix demanant explicacions. 

Novell formava part de la part 
més progressista de l'església i 
estava a favor de la diocesi de la 
dona pero a l'anar a Roma a es
tudiar va comenc;:ar a fer-se seus 
postulats ultraconservadors que 
s'ha encarregat de deixa r-los ciar 
amb missatges homofobs i mas
distes. El problema, pero, segons 
veus consultades és la manera 
que tenia de defensar els seus 
posicionaments. "El problema 
principal és que d'aixo en fas una 
batalla que els no pensen com tu 
estan equivocats". En aquest sen
tit, s'apunta a que "quan estava 
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en un extrem allo era inapel·lable 
i indiscutible". 

Els posicionaments més durs 
els ha tingut amb l'homosexua
litat i l'avortament. Deia Novell 
que "com més radica ls serem, 
més atractius serem". Uns co
mentaris homofobs que li han su-

Publicada la finalització del tramit 
administratiu referent a les entrades 
i sortides de la subestació d'Isona 

de Pont de Montanya a lsona i 
encara no ha sortit a informació 
pública. 

posat, entre d'altres, la declaració 
de persona non grata a Cervera. 

Absolutament contrari a l'ús 
del preservatiu, al sexe per plaer, 
al sexe fora del matrimoni i no
més ho acceptava si era per ten ir 
fills. Qui sap si ara, amb aquest 
gir, s'ha obert al plaer de la vida. 

Els Bombers 
actuen en dos 
rescats a la 
Vall de Boí 
Els Bombers van actuar ahir 
en dos rescats de muntanya, 
tots dos a la Vall de Boí, a I'AI
ta Ribagorc;:a. El primer avís 
el van rebre a les 13.27 ho
res, quan dues persones que 
anaven caminant fent l'estany 
Llong, quan van arribar al re
fugi van avisar que hi havia dos 
nois lesionats. Es va activar els 
GRAE, que els va rescatar. Un 
d'ells tenia una luxació a !'es
quena. L'altre avís el van rebre 
a les 16.06 hores de la tarda 
des del refugi de la Ventosa i 
Clavell d'una dona que va patir 
vertigen. La van traslladar fins a 
!'hospital de Vielha. 

Cremen unes 1.200 
metres quadrats de 
canyes a Vallfogona 
deB~~er 
Els Bombers de la Generalitat 
van actuar ahir dimecres a la 
zona de la Saireta, al municipi 
de Vallfogona de Balaguer (No
guera), per apagar un incendi 
que s'havia ocasionat. L'avís el 
van rebre a les 16.24 hores i es 
tractava d'un camp de blat. Fins 
al lloc deis fets, els Bombers hi 
van destinar un total de dues 
dotacions que van comprovar 
que s'havien cremat 1.200 me
tres quadrats de rostolls i ca
nyes. 

El BOE va publicar ahir l'anunci de 
la finalització del tramit adminis
tratiu referent a les línies d'entra
da i sortida d'una possible subes
tació electrica a lsona. Es tracta 
merament d'un tramit adminis
tratiu que s'havia de fer perque 
ho estableixen els tramits pero en 
cap cas vol dir que s'acabi fent. Un 
cop fet aquest anunci, ara caldra 
veure si a la propera planificació 
del govern sobre projectes deis 
propers anys hi inclou aquest pro
jecte de subestació electrica. Si és 
així, es comenc;:aria a redactar el 
projecte i s'analitzaria la viabili
tat, per tant, tampoc seria 100% 
segur que s'acabés construint. En 
el cas que no estigui previst dins 

Ara s'ha de 
veure si l'Estat 

l'inclou a la 
planificació 

Per la seva banda, la CUP és 
cont raria a la MAT que vol eva
cuar l'energia de macrocentrals 
aragoneses cap a l'area metropo
litana de Barcelona, passant per 
les comarques de Tarragona. En 
aquest sentit, la CUP també diu 
que al Pallars Jussa també s'han 
activat les alertes per l'anunci, a 
principis de setembre, d'un alt re 
inici de sol·licitud d'Autorització 
Administrativa Previa i Declaració 
d'lmpacte Ambiental d'un pro
jecte similar al de Ta rragona, que 
inclouria macrocentrals eoliques 
situades a Osea. 
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d'aquesta planificació quedarien 
els tramits parats. 

D'altra banda, la línia que pro
jecta el grup Forestalia per portar 
energía renovable des d'Aragó 
podría connectar precisament 
amb aquesta subestació d'lsona. 
Aquesta línia té previst creuar 
quatre municipis del Pallars des 

Alcoletge instal·la 60 nous 
columbaris al cementiri 
L'Ajuntament d'Aicoletge ha fina
litzat les obres de construcció de 
60 nous columbaris al cementiri. 
Actualment, només comptaven 
amb nínxols per a la inhuma-

ció i, ara, es posa a disposició 
de la ciutadania 60 columbaris 
per a la inhumació de cendres, 
que ha suposat una inversió de 
34.880,38 euros. 

rcolomina
Resaltado



-La a nana JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún V l D A S O C l A L 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 4'8 horas antes del día de . 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat 

FOTO: Maurl Dolce 1 El quintet madrileny va presentar el repertori del seu darrer al bu m 'Impulso' 

El pop de Dvicio omple 
·el Biloba en el more 
del Lleida Music Festival 
El Biloba Open Air va acollir 
ahir el seu segon concert en 
el marc de la primera edició 
dellleida Music Festival San 
Miguel. 

Lleida 
REDACCIÓ 

L'actuació va anar a carrec del 
quintet madrileny Dvicio, que ha 
presentat els seus temes de pop 
llatí. Ambles entrades exhaurides 
d'un aforament d'unes 500 per
sones, Andrés i Martín Ceballos, 

Alberto González (Missis), Luis 
Gonzalvo i Ignacio Gotor (Nacho) 
van presentar el se u darrer al bu m 
Impulso, en una gira que finalit
zara el proxim mes de novembre 
a Moscou. 

L'esdeveniment va anar acom
panyat d'una proposta gastrono
mica amb foodtruck de productes 
de proximitat i una ambientació 
propia deis festivals musicals a 
l'aire lliure. La proxima cita sera 
aquest diumenge dia 12 de se
tembre amb la formació Reggae 

per xics, actuació que tindra lloc a 
les 12.00 hores al mateix recinte. 

La formació presentara el seu 
nou espectacle Quadern de Bi
tacola, una proposta convida a 
petits i grans a divertir-se, pero 
també a reflexionar sobre com 
tenir cura del planeta a ritme de 
reggae. Des de l'organització es 
mostren "satisfets" per l'acollida 
del festival i destaquen que "hem 
aconseguit un resso que era difí
cil d'esperar amb la incertesa que 
viu la cultura aquests dies". 

Tremp inicia els actes de la seva Festa Major 
Tremps ha donat inicia la seva Festa Major amb el pregó oficial que va anar a canee de Laura Dos Sub ira, 
natural del municipi i metgessa en cap del departament de cardiología de !'Hospital Vall d'Hebron. 

L'Augustina compleix 100 anys 
CAjuntament d~carras va lliurar una placa commemorativa i un 
ram de flors a Augustina Salué, velna del municipi, que dimarts va 
complir 100 anys. Moltes felicitats! 

Música ¡tles Borges Blanques 
La Festa Major de les Borges Blanques va continuar dimarts amb 
l'actuació de l'orquestra 'Yo suspendí EGB' a la zona de les penyes. 

Sardanes a Castelldans 
La Cobla Tarrega va amenitzar ahir el 'Sarda-vermut' celebrat ahir 
a la pla~a Catalunya de Castelldans amb motiu del segon dia de 
Festa Major. 
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