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El Solsonès, amb 54 hectàrees
més per textos del segle XVIII

Torrefarrera expropia
una hectàrea del polígon
per impagaments

El Suprem decideix a favor d’Odèn en un litigi amb Fígols i Alinyà
|| Es basa en referències a antics drets del duc de Cardona
R. R.

❘ LLEIDA ❘ El Solsonès guanya terreny. En concret, 54 hectàrees
en litigi entre el municipi
d’Odèn i el de Fígols i Alinyà,
a l’Alt Urgell. Aquest és el resultat d’un llarg procés judicial que s’ha resolt alTribunal Suprem gràcies a un text del segle XVIII que Odèn va utilitzar
en defensa de les seues pretensions sobre aquesta superfície
de boscos i pastures entre les
dos comarques. La sentència,
del mes de desembre passat,
declara nul·la la delimitació entre termes municipals que la va
assignar a Fígols l’any 2007.
La decisió judicial es va basar en dades del Capbreu de
Cambrils del 1762, un registre
de rendes i drets senyorials que
adscriu al “terme de Cambrils”
(a l’actual Odèn) els terrenys
en litigi “sobre els quals el domini directe pertanyia al duc
de Cardona i el domini útil als
veïns”, segons se cita en la resolució. Es tracta d’un text que

LES CLAUS

Terreny en disputa
❚ La Generalitat va assignar el
1997 els terrenys en disputa a
Odèn, i el 2003 va revisar la delimitació per una sentència judicial incloent-los a Fígols i Alinyà.

El ‘Capbreu de Cambrils’
❚ Inclou els terrenys en disputa
al “terme de Cambrils”, a l’actual Odèn.

el Tribunal ha considerat rellevant per determinar la pertinença dels terrenys en litigi a
un o un altre municipi. La sentència assenyala que, a falta de
documentació sobre la delimitació entre municipis, s’han de
considerar “les altres proves
que contribueixin a formar judici” sobre la qüestió. La resolució restableix la delimitació
entre municipis que el 1997 va
atorgar els terrenys en dispu-

ta a Odèn i anul·la el canvi posterior del Govern que els va incloure el 2007 a Fígols iAlinyà.
L’alcalde d’Odèn Andreu Alet
es va mostrar satisfet davant de
la decisió favorable en una disputa sobre terrenys que recorda des de la seua infància.

Altres disputes territorials
Un altre litigi entre límits territorials que ha arribat davant
del Tribunal Suprem és la pretensió de Bellaguarda sobre 500
hectàrees que el procés de delimitació entre termes municipals que la Generalitat va iniciar la dècada passada va incloure a la localitat veïna de la
Granadella.
La revisió per precisar els límits municipals a tot Catalunya continua en curs avui dia i,
en ocasions, és motiu de disputes entre municipis afectats.
Aquest mateix mes, el Govern
ha resolt en desacords per
aquesta raó al Solsonès i a la
Noguera.

❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera ha iniciat el procés d’expropiació d’una hectàrea de l’ampliació del polígon davant d’impagaments
d’alguns dels propietaris dels
terrenys dels costos d’urbanització de la zona, amb un
deute d’uns 700.000 euros.
Així ho va corroborar el govern local, després de l’aprovació la setmana passada de
l’expedient i d’enviar notificacions als quatre titulars de
finques afectats. L’alcalde Jordi Latorre va explicar que el
consistori exerceix la potestat d’expropiar sòl a requeriment de la junta de compensació que reuneix els propie-

taris dels terrenys, en el marc
d’un procés de constrenyiment als deutors.
“En aquests casos, l’ajuntament té l’obligació legal
d’expropiar”, va explicar el
primer edil, que va apuntar
que, en cas que els afectats
no abonin el que deuen, les
seues parcel·les passaran a
mans del consistori que, al
seu torn, les haurà de revertir de nou a la junta de compensació.
Latorre va precisar que ni
el pagament dels deutes per
la urbanització ni tampoc
l’expropiació suposaran cap
benefici per a les arques municipals.

ICV-EUIA

MEDI AMBIENT FAUNA
XAVIER MASIP

El Parlament rebutja reparar una via a Sant Esteve
❘ BARCELONA ❘ El Parlament va rebutjar amb vots de CiU i ERC
una proposta d’ICV que demanava reparar un camí de Sant
Esteve de la Sarga, en una sessió a la qual van acudir 32 veïns del municipi, una quarta part de la població.
CTFC

L’exemplar de senglar albí abatut diumenge passat en una batuda a Os de Balaguer.

Cacen un exemplar rar de senglar albí
durant una batuda a la Noguera
❘ LLEIDA ❘ Un grup de caçadors
d’Almatret va abatre diumenge passat un senglar de pelatge
blanc durant una batuda al matí al municipi d’Os de Balaguer.
Per a la seua sorpresa, van comprovar que es tractava d’un
exemplar albí. “No havia vist
mai un senglar com aquest”, va

assenyalar un dels participants
en la batuda, que va apuntar
que l’animal va ser trobat juntament amb altres de pelatge
fosc. Altres fonts van indicar
que la troballa d’animals amb
albinisme és inusual, encara que
no excepcional.Així, en els últims anys s’han observat a Llei-

da conills sense pigmentació i
fins i tot es va descobrir un isard
albí al Parc Nacional d’Aigüestortes l’any 2009.
L’absència de pigmentació a
pèl, pell i ulls per falta de melanina es dóna tant en humans
com en nombroses espècies animals.

Seminari europeu sobre cultiu de tòfones
❘ CLARIANA DE CARDENER ❘ Experts en el cultiu de tòfones de diferents països europeus van participar ahir a Clariana de Cardener en una visita a una plantació d’aquest producte en una
zona devastada pel gran incendi del 1998.Aquesta visita forma part d’un seminari organitzat pel CTFC.

Conveni per a la recuperació d’espais naturals
❘ LLEIDA ❘Agricultura i Obra Social de La Caixa van firmar ahir
un conveni per executar millores a Aigüestortes i el Parc de
l’Alt Pirineu, en el marc d’una inversió de 450.000 euros en
la qual s’ocuparan persones en risc d’exclusió.

