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El bisbe emèrit de Lleida, Joan Piris, al centre de la imatge, va estar acompanyat per uns 80 sacerdots de la diòcesi.

El bisbe Piris s’acomiada de Lleida i deixa els
pisos socials del Seminari comagran llegat
Migmiler de lleidatans i 80 sacerdots assisteixen a l’últimamissa a Ponent del queha estat durant set anys
responsable de la diòcesi lleidatana || Salvador Giménez Valls prendrà possessió diumenge vinent

RELIGIÓCELEBRACIÓ

A. GUERRERO
❘ LLEIDA ❘“Marxo ambmolt bones
coses apreses i viscudes amb
vosaltres i amb voluntat de con-
tinuar aprenent i posant il·lusió
i servei allà on pugui.” D’aques-
ta forma Joan Piris, bisbe emè-
rit de Lleida, es va acomiadar
ahir a la tarda dels fidels lleida-
tans en el marc d’una multitu-
dinària missa que es va celebrar
a la Catedral Nova. Entre els as-
sistents hi havia unes 500 per-
sones i 80 sacerdots. No van fal-
tar les autoritats com l’alcalde
de Lleida, Àngel Ros, i el dele-
gat de la Generalitat, Ramon
Farré.

En la seua homilia, Piris va
assegurar que “vull agrair tot el
que hem viscut junts: m’he sen-
tit acollit, us he estimat i us es-
timo”, i va afegir que“us dema-
no que acolliu el nou bisbe amb
els braços oberts de manera que
es pugui sentir com a casa des
del primer moment. Sé que el
fareu feliç”. El religiós també va
voler demanar “perdó a tots
aquells que he fet patir amb les
meues paraules, obres i omissi-
ons”.Al finalitzar la missa, va
rebre de mans dels fidels de la
diòcesi un quadre de l’artista lo-
calAmadeu Bonet i de l’ajunta-
ment, una aquarel·la d’Ureña.
L’actual administrador apostò-
lic i vicari general de la diòcesi,
Ramon Prat, va assegurar que
“el bisbe Joan ens deixa un pro-
jecte pastoral amb la mirada po-
sada en l’infinit i en total sinto-
nia amb el papa Francesc”. Prat
també va explicar que Piris vol
ser enterrat a Lleida, concreta-
ment als peus de Santa Teresa

ÒSCAR MIRÓN

de Jornet. Per la seua part, l’al-
calde de Lleida, Àngel Ros, va
elogiar el paper de Piris durant
aquests anys i va assegurar que
“tots ens preguntàvem com i de
quina manera resoldria el con-
flicte de l’art sacre. El bisbe Jo-
an ha estat una persona que ha
treballat amb rigor i exquisitat
i especialment l’estimem per la
seua acció social, com són els
pisos del Seminari”.

Precisament, Piris es va aco-

miadar amb el lema dels pisos
socials, el seu gran llegat, i que
han marcat els seus set anys a
Lleida: “Entre tots i per al bé de
tothom.”

Presó per al veí d’Almacelles per
apunyalar la seua exdona
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Insten a pagar els ‘royalties’
de les plantacions de fruita

CERTÀMENSFIRATASTDELPRÈSSIC

Els assistents van poder tastar tot tipus de productes elaborats a partir del préssec.

❘ IVARS D’URGELL ❘ Ivars d’Urgell va
tancar ahir la FiraTast del Près-
sic amb centenars d’assistents,
que van omplir el recinte firal
de la localitat per conèixer de
primera mà les últimes novetats
sobre el cultiu del préssec i so-
bre els productes que s’elaboren
amb aquesta fruita. Durant la
jornada, a més, es va oferir una
conferència en la qual es va ins-
tar els agricultors a pagar les pa-
tents o royalties de les varietats
de fruita que conreen, ja que se-

gons va explicar l’alcalde de la
localitat, Josep Magrí, en cas de
no fer-ho els pagesos s’arrisquen
a multes que posarien en perill
les seues explotacions. Segons
l’Associació Nacional d’Obten-
torsVegetals, el 50% dels frui-
ters de pinyol són “il·legals”.

D’altra banda,Magrí va cele-
brar que la meteorologia acom-
panyés durant tota la jornada,
i va destacar que totes les acti-
vitats paral·leles també van re-
gistrar una gran participació.

MAGDA SANS

LESCLAUS

Set anys a Lleida. Joan Piris va prendre possessió com a bisbe de
Lleida el 21 de setembre del 2008. Va substituir el que llavors era ad-
ministrador apostòlic i ara és actual bisbe de Mallorca, Xavier Salinas.
És valencià i va ser bisbe de Menorca.

Relleu.A finals de juliol el papa Francesc va acceptar la renúncia de
Piris (obligada per edat, després que complís 75 anys) i va nomenar
el seu successor, Salvador Giménez Valls. El nou prelat, que també ve
de Menorca, prendrà possessió diumenge vinent.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.


