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Baqueira estrena avui la temporada 
amb 36 quilòmetres i forfet reduït.
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Vielha senyalitza l’estació d’esquí de 
muntanya.
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Imatge del seminari diocesà de la Seu d’Urgell, on projecten obrir un centre de salut mental.

c. sans

c. SanS
❘ la seu ❘ El bisbat d’Urgell pro-
jecta obrir un centre de salut 
mental al seminari diocesà de 
la Seu, que comptarà amb una 
unitat d’hospitalització. Fonts 
de la diòcesi van explicar que 
l’equipament ocuparia l’ala oest 
de l’edifici, situada més pròxima 
al col·legi Pau Claris, sense cap 
ús des de fa anys. L’ala est, més 
pròxima a la residència per a la 
tercera edat Hogar de San Jo-
sé, l’ocupen capellans jubilats i 
alguns seminaristes que encara 
estudien a la diòcesi. Les ma-
teixes fonts van assenyalar la 
“gran necessitat del territori” 
de disposar d’un recurs d’aquest 
tipus per a les famílies amb ma-
lalts de salut mental i en aquest 
sentit van assegurar que “el bis-
be, Joan-Enric Vives, està dis-
posat a cedir part del seminari 
per impulsar un equipament que 
doni servei a la ciutadania però 
sempre sense cap finalitat lucra-
tiva”. L’objectiu és oferir tant 
les prestacions d’un centre de 
dia com les d’una unitat d’hos-
pitalització. Aquest últim és 
un servei inexistent en aquests 
moments a les comarques del 
Pirineu i a Andorra. No obstant, 
a la Seu ja hi ha dos centres de 
dia de salut mentral i a Tremp es 
va posar en marxa aquest servei 
el passat mes d’octubre (vegeu 
el desglossament).

Inversió
Part de la inversió per cons-

truir el centre la podria assu-
mir el bisbat, encara que les 
mateixes fonts van indicar que 

El bisbat d’Urgell projecta l’obertura d’un 
centre de salut mental al seminari de la Seu
Plantegen que “algun orde religiós” pugui assumir la gestió de l’equipament || Es finançarà amb el 
llegat d’una veïna de l’Alt Urgell que va morir el 2010 i va donar el seu patrimoni a la diòcesi

municipis equipaments

hi treballaran i es posaran en 
contacte amb la Fundació Sant 
Hospital de la Seu per “estudiar 
la fórmula i el tipus de conveni 
que farà falta” per poder obrir 
aquest nou recurs assistencial, 

que podria passar, van indicar, 
per “vehiculitzar la gestió a 
través d’algun orde religiós”. 
Des de la diòcesi van destacar 
la “gran sensibilitat” que han 
tingut sempre “davant les ne-
cessitats serioses i reals” que 
pateix la ciutat. En aquest sentit, 
l’equipament donarà cobertura 
a l’àrea d’influència del bisbat 
(Alt Urgell, Cerdanya, Pallars 
Jussà, Pallars Sobirà, Alta Riba-
gorça, Aran, Noguera, Segarra, 
Urgell, Pla i Andorra).

La inversió que destinaria el 

bisbat per fer realitat el projecte 
formaria part del llegat que va 
fer la difunta Maria Maestre, 
una veïna de la Seu d’Urgell de 
profundes conviccions religi-
oses i gran vocació altruista. 
Maestre va morir l’any 2010 
i va entregar el seu patrimoni 
a la diòcesi amb la voluntat de 
dedicar-lo a obres d’assistència 
i de pietat. S’ha de recordar que 
aquest estiu el bisbat va vendre 
una de les finques en herència 
ubicada en la parròquia d’Es-
caldes del país veí.

ServeI
Donarà cobertura a l’alt 
urgell, cerdanya, els Pallars, 
la Ribagorça, aran, segarra, 
noguera, urgell i Pla

Demanen un protocol per 
evitar el furt de campanes

patrimoni cultura

❘ lleiDa ❘ El grup parlamentari 
d’En Comú Podem de Lleida 
ha sol·licitat mesures al depar-
tament de Cultura per evitar 
el robatori de campanes en 
esglésies i santuaris, com el 
que va tenir lloc al temple de 
Camp-real a Massoteres fa un 
mes (vegeu SEGRE de dimarts). 
Davant d’aquests fets, han sol·li-
citat a Cultura si preveu desple-
gar alguna acció i si hi ha algun 
conveni amb els bisbats cata-
lans, titulars dels temples, per 

establir protocols de protecció. 
L’últim episodi a l’església de 
Camp-real de Massoteres, on 
es van sostreure les campanes, 
el va propiciar l’aïllament del 
temple. Això va facilitar que els 
lladres poguessin sostreure les 
dos campanes sense que ningú 
se n’adonés fins diversos dies 
després. S’ha de recordar que el 
rector de Camp-real i l’alcalde 
de Massoteres van decidir no 
reposar les campanes que van 
ser sostretes.

un lleu terratrèmol a Osca es deixa  
notar a la Ribagorça i als dos Pallars

successos sismes

❘ lleiDa ❘ Un terratrèmol de 3,3 
graus a l’escala de Richter amb 
epicentre a Areny (Osca) es va 
deixar notar la nit de dijous a 
divendres a l’Alta Ribagorça, 
al Jussà i al Sobirà, segons 
l’Institut Catrogràfic de Cata-
lunya. Per la seua banda, des 
de l’Institut Geogràfic Nacio-
nal van elevar la magnitud de 
la tremolor a 3,5. Aquesta es 
va registrar a les 05.41 hores, 
encara que no es van haver 
de lamentar danys personals 

ni materials. En aquest sentit, 
alguns veïns de la Ribagorça 
van assegurar que es van des-
pertar al notar la vibració, que 
va durar uns trenta segons. El 
moviment sísmic també es va 
percebre a Benavarri, Bonan-
sa o Sopeira. Així mateix, el 
personal municipal de Beranuy 
va portar a terme comprova-
cions per descartar danys en 
habitatges o infraestructures, 
segons va informar l’Heraldo 
de Aragón. Val a recordar que 

aquests terratrèmols lleus són 
freqüents al Pirineu, a causa 
que la serralada va sorgir des-
prés de la col·lisió de la placa 
tectònica ibèrica amb l’euro-
pea. El 3 d’abril es va registrar 
el sisme més intens del mil-
lenni a l’Alt Urgell, de magni-
tud 4,5 a l’escala de Richter. 
Aquesta tremolor, que va tenir 
l’epicentre a Ribera d’Urgellet, 
es va percebre fins a Barcelo-
na i Osca i es van registrar un 
centenar de petites rèpliques.

Un equipament 
que va nàixer per 
formar sacerdots

Tremp va obrir  
a l’octubre un 
hospital de dia

n El seminari de la Seu es 
va construir l’any 1860. 
Va nàixer per formar els 
sacerdots i donar servei 
als seminaristes, però 
també amb la voluntat 
final de cobrir les funci-
ons d’una universitat per 
al Pirineu. En la segona 
meitat del segle XX, la 
despoblació, la millora de 
les comunicacions i la falta 
de vocacions va propiciar 
que l’ús del seminari com 
a centre d’educació anés 
decaient.

n Tremp compta des del 
mes d’octubre passat amb 
un hospital de dia i un ser-
vei de rehabilitació comu-
nitària de salut mental que 
dóna cobertura al Pallars 
Jussà, Pallars Sobirà i la 
Ribagorça. Així mateix, 
a la Seu fa un any que va 
obrir un equipament de 
les mateixes caracterís-
tiques i el 2001 se’n va 
posar en marxa un altre 
que atén pacients amb 
trastorns mentals i aplica 
plans individualitzats.
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