
49GUIASEGRE
Diumenge, 2 d’agost del 2015 CULTURA/ESPECTACLES

R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ El nou bisbe de Lleida,
Salvador GiménezValls, man-
té aquest cap de setmana la pri-
mera trobada amb la realitat de
la seua diòcesi i part dels religi-
osos que la conformen. És cons-
cient que en aquesta nova eta-
pa l’acompanyarà el litigi de l’art
del Museu de Lleida entre les di-
òcesis de Lleida i Barbastre-
Montsó que afirma que ara com
ara, coneix, però no en profun-
ditat.“He d’estudiar-ho a fons i
llegir, no puc parlar ara sense ha-
ver-ho analitzat, el que sí que sé
és que he d’escoltar els sacer-
dots, llegir tota la història des
del 1995 fins ara i sempre de-
manar a Nostre Senyor que
m’ajudi a entendre el seu mis-
satge i no enfrontar els uns amb

els altres”, va afirmar.
També va explicar que l’ara

bisbe emèrit, Joan Piris, no li ha-
via donat cap orientació, sinó
que li havia explicat els passos
que ha seguit fins ara. “Els bis-
bes som molt discrets en aquest
sentit, ens molesta marcar la vi-
da de l’altre”.Giménez també
va assegurar no haver rebut cap
ordre ni del nunci a Espanya ni
delVaticà per actuar en aquesta
problemàtica.

Respecte a temes més estric-
tament religiosos, Giménez s’ha
proposat augmentar l’interès
dels joves per convertir-se en sa-
cerdots. El bisbe Giménez –que
prendrà possessió del càrrec pre-
visiblement a mitjans de setem-

El nou bisbe, compromès
a estudiar el litigi de l’art
Salvador Giménez es presenta davant de la cúria diocesana i sacerdots de Lleida
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bre, encara que la data està per
concretar– va arribar a Lleida
divendres en un vol que va ater-
rar a l’aeroport d’Alguaire pro-
cedent de Maó (Menorca). Des-
prés d’un dinar de treball a
l’Acadèmia Mariana amb els
membres de la Cúria episcopal,
va dedicar la tarda a començar
a prendre contacte amb la seua
nova diòcesi.

Ahir, després d’una passeja-
da pels voltants del riu, va anar
a l’eucaristia a la Casa Sacerdo-
tal amb els presbiterians de més
edat i al migdia va mantenir la
primera trobada amb els sacer-
dots diocesans. Està previst que
avui Piris i Giménez viatgin a
València.

Salvador Giménez Valls, al mig, al costat de Ramon Prat (esquerra) i Joan Piris (dreta).
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EVITAR ENFRONTAMENTS

El nou bisbe de Lleida
vol evitar els
enfrontaments amb
els bisbats aragonesos

Els sacerdots van escoltar atentament el nou bisbe.
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L’Alhambra viu
el millor estiu
turístic de la
seua història

MONUMENTS

❘ GRANADA ❘ El Patronat de l’Al-
hambra i el Generalife, el mo-
nument més visitat d’Espa-
nya, ha registrat el millor ba-
lanç turístic de la seua histò-
ria durant aquest inici d’estiu
al rebre més de 197.400 visi-
tants el mes de juliol, un 4,2
per cent més que el mateix
mes de l’any passat.

Fonts del monument van
explicar que el comportament
turístic d’aquest juliol repre-
senta el millor balanç de vi-
sitants de la seua història,
unes dades que van acompa-
nyades de les bones previsi-
ons per a aquest mes d’agost.
El patronat preveu superar els
481.700 turistes durant els
dos mesos forts d’aquest es-
tiu.

L’actor britànic
Ian McShane,
nou fitxatge de
‘Joc de trons’

SÈRIES

❘ LONDRES ❘ La sèrie Joc de trons
continua fitxant part dels mi-
llors intèrprets britànics per
a petits però importants pa-
pers en la sèrie, segons publi-
cava ahir El País. L’últim en
la llista és Ian McShane, tal
com confirmen mitjans espe-
cialitzats com Entertainment
Weekly o Variety.

McShane, de 72 anys, és un
veterà del cine i sobretot de
la televisió amb treballs com
Deadwood, Lovejoy, Dallas
o Ray Donovan.

El paper que l’actor brità-
nic interpretarà en la sisena
temporada no ha estat reve-
lat i a les xarxes socials són
nombroses les conjectures
dels seguidors.


