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CICLISME 

Egan Bernal, 
operat 
amb èxit 
I BOGOTÀ I El ciclista colom
bià Egan Bernal (lneos) va 
superar amb èxit l'operació 
de columna a què va ser sot
mès, després que s'estavellés 
dilluns contra un autobús 
en una carretera a prop de 
Bogotà, i començarà imme
diatament la rehabilitació, 
van informar ahir fonts mè
diques. L'actual campió del 
Giro d'Itàlia i guanyador del 
Tour de França del2019 es va 
sotmetre a diverses cirurgies 
des del mateix dilluns, des
prés del greu accident que ha 
commocionat el país i el món 
del ciclisme. 

BÀSQUET 

Els Suns suen 
per mantenir 
la ratxa 
I PHOENIX I Els Phoenix S uns 
van patir per mantenír la rat
xa de victòries, encara que 
van encadenar la setena des
prés d'imposar-se 115-109 
als Utah Jazz. L'aportació de 
Chris Paul, amb 15 punts a 
l'últim quart, va ser decisiva 
per segellar la victòria del lí
der de la Conferència Oest. 
En altres duels de la jorna
da, els Cavallers van superar 
per un ajustat 95-93 els New 
York Knicks; els New Orle
ans Pelicans 117-113 Indiana 
Pa cers i els Bulls van guanyar 
per 110-111 Oklahoma. 

TEN IS OPEN D'AUSTRÀLIA 

ESPORTS I 23 I 

OLIMPISME PIRINEUS-BARCELONA 2030 

Catalunya diu que lidera 
la candidatura dels Jocs 
Cimera Aragonès-Lamban a Balaguer divendres per abordar les discrepàncies 
I BARCELONA I La Generalitat va 
reiterar ahir que la candidatura 
per als Jocs Olímpics d'Hivern 
Pirineus-Barcelona 2030 està 
liderada per Catalunya, després 
que el president aragonès, Javi
er Lamban, afirmés dilluns que 
si les dos comunitats no estan 
"al mateix nivell" no hi haurà 
candidatura, posició a la qual 
ahir va donar suport el presi
dent del Comitè Olímpic Espa
nyol (COE), Alejandro Blanca. 
La portaveu del Govern, Patrí
cia Plaja, va destacar després 
de la reunió de l'Executiu que 
aquesta iniciativa "està impul
sada i liderada" per Catalunya, 
encara que està "oberta a col·la
boracions" amb altres territoris 
com Aragó perquè "puguin aco
llir disciplines que no es puguin 
celebrar" al Pirineu català. Va 
anunciar que està previst que el 
president Pere Aragonès es reu
neixi divendres a Balaguer amb 
Lamban per tractar aquesta i 
altres qüestions. Aquest cara a 
cara dependrà de la disponibi
litat d'Aragonès, ja que està te
letreballant a causa d'un positiu 
de Covid al seu nucli familiar. 

El COE s'alinea amb Aragó 
"És una candidatura lidera

da des de Catalunya, amb tot el 
respecte a les declaracions que 
s'estan fent", va insistir Plaja, 
hores després que el president 
del COE, Alejandro Blanca, ma-

La portaveu del Govern, durant la roda de premsa. 

nifestés que el Pirineu "tindrà" 
Jocs d'Hivern si se segueixen 
"unes normes: unitat, diàleg i 
respecte a tots els que formen la 
candidatura perquè cap territori 
predomina sobre un altre". Des
prés de reunir-se amb Lamban 
a Saragossa, va afirmar que és 
"una candidatura de país" en la 
qual "no només hi ha Catalunya 
i Aragó, sinó t ambé el Govern 

HANDBOL EUROPEU 

Espanya obté 
el bitlleta 
sémifinals i 
al Mundial 
27 POLÒNIA 

28 ESPANYA 

d'Espanya". Va explicar que va 
recordar a la consellera de Pre
sidència de la Generalitat, Lau
ra Vilagrà, que aquesta és una 
candidatura " tècnica" en la qual 
"no hi pot haver predomini de 
ningú sobre els altres", va consi
derar que aquest assumpte està 
"aclarit" i que espera deixar
lo "acabat" avui en una reunió 
amb Vilagrà. Així mateix, va 

Rebutja ampliar la 
consulta fora de 
l'Alt Pirineu 
• La portaveu de l'Execu
tiu també va rebutjar ahir 
la possibilitat d'ampliar a 
comarques prepirinen
ques com Solsonès, Ber
guedà i Ripollès la consul
ta vinculant als veïns de 
l'Alt Pirineu i Aran sobre 
els Jocs. Pla ja va defensar 
que cenyiran la votació a 
les comarques on l'esdeve
niment esportiu tindrà un 
impacte "més gran", i va 
precisar que les del Prepi
rineu formen part d'una 
comissió intertenitorial 
per escoltar la veu de la 
resta de territoris afec
tats. "El Govern escoltarà, 
tindrà contactes i parlarà 
amb totes les parts afec
tades", va indicar. 

detallar que la comissió tècnica 
està formada pel Govern cen
tral, el COE, Aragó i Catalunya, 
amb tres membres cada un, que 
ell la coordina i que acabarà els 
seus treballs el mes de març o 
l'abril. Va afegir que després hi 
haurà una presentació davant 
del COI "amb els presidents 
d'Espanya, Catalunya, Aragó 
i del COE". 

El manacorí s'enfrontarà ara a Berrettini. 

POLÒNIA: Zembrzycki (P). Kornecki (P); 
Daszek(S), Moryto (6), Krajewski {2). Dawydzik 
(2), Olejniczak, Walcrak, Czuwara, Syprzak (1), 
Chrapkowski, Przytula (5), Jedraszayk (S), 
Ge bala (1) i Przybylski. 

Nadal se sobreposa als 
problemes físics i passa a semis . 
I MELBOURNE! Rafael Nadal va evi
tar, tot i els problemes físics, la 
remuntada del canadenc Denis 
Shapovalov i es va imposar per 
6-3, 6-4, 4-6, 3-6 i 6-3, per ser 
a semifinals de l'Open d'Aus
tràlia, on s'enfrontarà a l'italià 
Matteo Berrettini, que es va im-

p9sar al francès Gael Monfils 
per 6-4, 6-4, 3-6, 3-6 i 6-2. Als 
40 minuts de partit, Shapovalov 
va esclatar contra el jutge de ca
dira per la tardança de Nadal a 
posar en joc el seu servei. "Sou 
uns corruptes", va dir el tenista 
al jutge. 

ESPANYA: Pérez de Vargas {P), Corra les {P); 
Gurbindo (1 ), Peciña, Maqueda (2), Fernandez 
(3), Solé {4), Figueras (3}, Cañellas (3), Casada 
(4), Gómez (4), Ariño, Guardiola, Tarrafeta (3), 
Sanchez-Migallón, Sarmiento {1 ). 

Partials: 1-2, 2-6,6-8,8-10, 11-12 i 13-14 (D); 
13-16, 17-20, 21-23, 23-25, 25-27 i 27-28. 

Arbitres: Lah i Sok (eslovens). Van exclou
re Krajewski {34') a Polònia i Peciña {42') a 
Espanya. 

I BRATISLAVA I La selecció espa
nyola masculina d'handbol és a 
semifinals de l'Europeu d'Hon
gria i Eslovàquia, per sisena 

La selecció masculina d'handbol opta a penjar-se una medalla. 

vegada consecutiva, després 
de tombar Polònia (27-28) en 
l'últim duel de la ronda prin
cipal del torneig. Després de 
caure contra Noruega, er a la 
segona i última oportunitat per 
als de Jordi Ribera de ficar-se 
en semifinals i, encara que un 
empat era suficient, es van 
emportar el triomf en un duel 

molt igualat amb aparició clau 
final de Corrales a la porteria, 
amb una Polònia que ja estava 
eliminada. 

El rival serà Dinamarca (lí
der invicta al grup I), França 
o Islàndia. A més de l'accés a 
semifinals, Espanya es va asse
gurar la presència al Mundial 
de Polònia i Suècia 2023. 

cfarre
Resaltado
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PATRIMONI REGISTRE 

-Literatura. L'editorial Fonoll publicarà al 
febrer una novel-la inèdita de Pedrolo. 

Cine. Premi d'Honor d'Animac per al director 
suís George Schwizgebel. 
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LEsglésia /torna' 79 béns 
Les tres diòcesis lleidatanes van immatricular 2.407 propietats i no 2.486, com va dir el Govern central 
11 1\ ~unes "eus dt en que a Catalunya serien el doble de les que consten i n'exigeixen el retorn 

A.G.B. 
I LLEIDA I Setanta-nou dels 2.486 
béns que van immatricular 
les diòcesis de Lleida, Urgell i 
Solsona entre els anys 1998 i 
2015 no són de la seua propi
etat. A la província són 2.147 
immobles, terrenys o finques 
immatriculades, ja que els bis
bats de Solsona i Urgell també 
tenen parròquies al Bages, al 
Berguedà o la Cerdanya. La 
Conferència Episcopal Espa
nyola va assegurar dilluns que 
hi havia errors en l'adjudicació 
de propietat a l'Església en 965 
casos, dels quals 79 són a Lleida, 
ja que no els consta que estiguin 
immatriculats al seu nom (vegeu 
SEGRE d'ahir). 

D'aquesta forma, el bisbat 
de Lleida ha xifrat en 378 les 
seues immatriculacions i no les 
402 que li atorgava el Govern 
espanyol, 24 més, segons cons
ta a l'informe presentat per la 
Conferència Episcopal. Al d'Ur
gell ocorre el mateix, i es passa 
de les 1.597 que li va atorgar 
el ministeri de Justícia a les 
1.542 que reconeix, 55 menys. 
En canvi, al de Solsona la xifra 
és la mateixa (487). En el cas de 
Lleida, n'hi ha un en què el ma
teix 1mmoble apareix duplicat 
-l'ermita de Granyena-, un altre 
en el qual són béns immatricu
lats o adquirits per altres títols 
anteriors al període 1998-2015, 
sis que tenen altres titulars i set
ze que van ser adquisicions per 
mètodes diferents com poden 
ser la compravenda, donació, 
permuta o una herència. 

Per la seua part, a la diòcesi 
d'Urgell, cinquanta són casos 
en què falten dades per poder 
identificar-los, dos que tenen 
altres titulars i tres que van 
ser adquisicions per mètodes 
diferents. Així, per exemple, 
entre els béns que falten dades 
per identificar hi ha l'església 
de Sant Andreu de Vilanova de 
l'Aguda, la capella deth Roser 
de Mon de Vielha o l'ermita de 
Sant Salvador de la Donzell, 
encara que la majoria de casos 
són finques rústiques. També hi 
figura la rectoria de Cassibrós, 
que té altres propietaris; de l'er
mita de Sant Jaume de la Granja 
d'Escarp, el titular del qual és 
ajuntament, donacions i herèn
cies. Fonts eclesiàstiques van 
matisar ahir que "no és que l'Es
glésia hagi immatriculat indegu
dament, sinó que ha estat l'Es
glésia la que ha aclarit a l'Estat 
els errors existents". El bisbat 
d'Urgell va emetre un comuní-

L'ermita de Granyena de Lleida apareixia per duplicat al registre que va facilitar el Govern espanyol, segons la Conferència Episcopal. 

LlEIDA 

La diòcesi de Lleida diu que en 
va immatricular 378 i no 402, 24 
més, com diu el Govern central. 
D'aquests, setze són adquisicions 
per diferents mètodes. 

"ACLARIR ERRORS" 

Fonts eclesials afirmen 
que no s'ha fet 
indegudament sinó que 
s'han "aclarit errors" 

cat en el qual afirma que "no hi 
ha cap dubte sobre la propietat 
de l'Església, mantinguda des 
de segles". Sobre els cinquan
ta béns dels quals falten dades, 
"serà necessària una ulterior in
formació cadastral". Van afegir 
que "no es- tracta, doncs, d'un 
llistat de béns a tornar per part 
de l'Església, sinó d 'un llistat 

DADES DELS BISBATS 

2 
URGELL 

El ministeri de Justícia va comp
tabilitzar un total de 1.597 im
matriculacions, 55 més que el 
bisbat, perquè falten dades 
d'identificació. 

amb les incidències i errors en 
la relació original del Govern 
espanyol" i que han rebut una 
única reclamació d'un privat, 
que no ha tingut un recorregut 
legal. 

Lleida, com ja va informar 
ahir aquest diari, és la provín
cia catalana més afectada, amb 
2.157 d'aquestes inscripcions 
des del1998, el 58% del total de 
tot Catalunya (3.722). De fet, el 
sindicat Unió de Pagesos (UP) i 
l'Associació de Micropobles de 
Catalunya (AMC) van acusar 
el Govern central de trencar el 
compromís perquè l'Església 
tornés tots els béns immatricu
lats de manera irregular. De-

-
SOLSONA 

La diòcesi de Solsona ha imma
triculat 487 immobles, terrenys 
o finques. A Catalunya, han estat 
3.722 propietats i més de 30.000 
a Espanya. 

nunci en que al llistat de 34.961 
béns que el Govern central va 
entrar en el Congrés no es re
flectien les immatriculacions 
que es van dur a terme entre el 
1947 i el1998. UP i AMC sos
piten que en realitat hauria de 
pujar per sobre les 8.000 imma
triculacions. Per aquesta raó, 
aniran de nou al Parlament. 

El Govern espanyol i l'Esglé
sia van oferir ahir dos versions 
diferents. Segons l'Executiu, 
han acordat que 965 béns van 
ser immatriculats indeguda
ment, mentre que els bisbes 
asseguren que es tracta de 965 
errors, és a dir, que van ser ad
judicats erròniament. 

Ajuntaments 
lleidatans no 
han detectat 
conflictes 
• El Pont de Suert (88 
béns immatriculats), Ri
alp (69), Tremp (53), Lles 
de Cerdanya (50) són els 
municipis lleidatans més 
afectats per les immatri
culacions. Tanmateix, als 
ajuntaments d'aquestes 
localitats no han tingut 
conflictes amb l'Església 
o amb particulars afectats. 
José Antonio Troguet, al
calde del Pont de Suert, 
va explicar que "ho hem 
estudiat i no n'hi ha hagut 
més que alguna consulta 
sobre els marges o límits 
de finques". Traguet va 
recordar que al municipi 
hi ha vint-i-cinc esglési
es i ermites. En el mateix 
sentit, es van expressar 
els primers edils de Rialp, 
Tremp i Lles, que van afir
mar que es revisaran els 
casos que els afecten. 
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