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El director executiu de SEGRE, Juan Cal, i l’exalcalde de Fraga, Francisco Beltrán.

AMADO FORROLLA

� LLEIDA �“La partició de la diòce-
si va ser una salvatjada i el temps
ha demostrat que estat un fra-
càs.” La contundència d’aques-
ta frase pertany a qui va ser al-
calde de Fraga entre els anys
1979 i 1992, Francisco Beltrán,
que ahir va rebre un reconeixe-
ment a l’Ateneu Popular de Po-
nent, en un acte presentat pel di-
rector executiu de SEGRE, Juan
Cal. Entre el públic hi havia la
vicepresidenta del CongrésTe-
resa Cunillera. Beltrán, que en
el seu segon mandat va aconse-
guir ni més ni menys que 14 re-
gidors dels 17 del consistori, es
referia a la segregació de les di-
òcesis de la Franja, quan aques-
tes van passar del bisbat de Llei-
da al de nova creació de Barbas-
tre-Montsó, coincidint així les
fronteres autonòmiques.També
va ser l’inici del litigi per l’art.
L’exalcalde pel Partit Socialis-
ta d’Aragó revela que havia mos-
trat la seua preocupació al lla-
vors bisbe de Lleida,RamonMa-
lla, però que aquest sempre li
responia que la Santa Seu ho ar-
reglaria, una resposta que el va
decebre molt,malgrat haver pro-
fessat un gran respecte al prelat.
Tampoc es va abstindre d’“acu-
sar”, en les seues pròpies parau-
les, el vicari general, Ramon
Prat, de“no haver fet res per evi-
tar-ho”, tot i que va reiterar que
aquest sacerdot, present en l’ac-
te, és un gran home. I és que Bel-
trán és de profundes creences
religioses. “Les seues convicci-
ons cristianes li han servit per
fer política amb una actitud va-
lenta i entregada”, va assenya-
lar Cal a l’inici de l’acte.Una co-
sa que va demostrar el mateix
Beltrán amb la seua xerrada.Va
adquirir el compromís de dedi-
car-se a la política de forma tem-
poral i gratuïtament i ahir no va
dubtar de demostrar la decep-
ció que li causen els polítics,“no-
més preocupats per cobrar”. El
seu mentor en el servei públic

L’ètica d’un homehonest
L’exalcalde de Fraga Franciso Beltrán rep un reconeixement a l’Ateneu Popular
de Ponent || Afirma que la partició de la diòcesi va ser una “salvatjada”
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va ser el fundador de Conver-
gència Socialista de Catalunya
Joan Reventós.Al costat d’ell i
EnriqueTierno Galván va pro-
posar“una Espanya federal” pe-
rò “la resta [del PSOE] no ho
van voler i ara ens trobem que
Catalunya vol ser independent.
Amb un país federal això no
hauria passat” va assenyalar l’al-
calde que va portar a Fraga l’ai-
gua del canal de Catalunya iAra-
gó, va construir piscines, camp
de futbol, l’estació d’autobusos,
un poliesportiu i la Casa de la
Cultura.Va dimitir el 1992 per
qüestions ètiques després d’in-
cidents de violència racista a la
ciutat, desil·lusionat per la pos-
tura del PSOE.Amb 82 anys, la
seua opinió no ha canviat: “fal-
ta esperit”, va assegurar.

La CàtedraMàrius Torres es presenta
en universitats d’Itàlia i el Regne Unit
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Viñas i Macià, després de la firma, amb el vicerector Barull i Veny.

� LLEIDA � El rector de la Universi-
tat de Lleida, JoanViñas, i el di-
rector de l’Aula MàriusTorres,
Xavier Macià, van formalitzar
ahir el protocol de cooperació a
través del qual es va crear ofici-
alment la Càtedra MàriusTor-
res, que dirigirà el professor de
la UdL Joan RamonVeny.Té un
doble objectiu: la preservació i
la difusió del patrimoni literari
de Ponent, amb Màrius Torres
com a eix central, i la digitalit-
zació del corpus literari dels se-

gles XIX i XX. Una vocació in-
ternacional que el pròxim mes
de gener els farà presentar el
projecte a la British Library de
Londres i al Centre d’Estudis Ca-
talans QueenMary, també de la
capital britànica, així com Cam-
bridge.A l’abril serà el torn d’Ità-
lia, on visitaran Nàpols, Messi-
na i Pavi. Els continguts de la cà-
tedra es poden veure a l’adre-
ça www.catedramariustor-
res.udl.cat, que actualment ja
compta amb unes 100.000 pà-

gines digitalitzades, a més d’ar-
xiu sonor i audiovisual d’autors
de primera fila de la literatura
catalana com Carles Riba o Sal-
vador Espriu. Entre els pròxims
projectes destaca la intenció d’in-
cloure el llegat de Joan Baptis-
ta Xuriguera, un projecte que es-
tan negociant. “La UdL s’ha de
convertir en un centre de refe-
rència per a la projecció de la li-
teratura catalana usant les no-
ves tecnologies”, va assenyalar
Macià.

JORDI V. POU

Cirque du Soleil i
James Cameron,
junts al cine

ENTRETENIMENT

�LOSANGELES �La companyia Cir-
que du Soleil va anunciar ahir
en un comunicat una associ-
ació amb James Cameron
(Avatar),AndrewAdamson
(Shrek) i l’empresa Reel FX
Entertainment per realitzar
un film en 3D inspirat en
l’univers creatiu de la cone-
guda empresa d’entreteni-
ment. La pel·lícula serà no-
més un de diversos projectes
amb“una narrativa onírica”.

Salamanca sol·licita
paralitzar les
sortides de papers

MEMÒRIAHISTÒRICA

� SALAMANCA � L’ajuntament de
Salamanca ha sol·licitat al
ministeri de Cultura que es
“paralitzin” noves sortides
de documents de l’Arxiu de
la Guerra Civil, que el Go-
vern d’Espanya ha integrat
al Centre Documental de la
Memòria Històrica. El pas-
sat 10 de novembre es va
aprovar la sortida de nous
documents al País Basc i Ca-
talunya.

El turó de la Seu
Vella estrena nova
pàginaweb

PATRIMONI

� LLEIDA � La Seu Vella estrena-
rà dilluns que ve nou web,
www.turoseuvella.cat, amb
informació sobre tot el con-
junt monumental del turó.
Un dels objectius d’aquesta
pàgina web és dotar el con-
junt monumental dels ele-
ments de difusió necessaris
per situar-la en el pla inter-
nacional pel que fa a turis-
me.

El públic va assistir a reconèixer la trajectòria de Francisco Beltrán.
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