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Ivorra viu un dels
primers actes de
l’Any Ermengol

COMMEMORACIÓ

b

IGNASI CERVERA*
LA SEU D’URGELL

b

33 L’arquebisbe Joan-Enric Vives, en l’acte de nomenament.

ONA MORANTE

La petita població
de la Segarra va
celebrar el mil.lenari
del Sant Dubte

L
a població d’Ivorra ha estat
l’escenari d’un dels primers
actes oficials relacionats
amb el Mil.lenari de Sant Er-

mengol, que es commemorarà
també al llarg de l’any a la Seu. El
municipi de la Segarra va acollir el
dia 11 passat la celebració dels mil
anys del Sant Dubte.

La jornada va comptar amb la
presència del bisbe copríncep, Joan-
Enric Vives, en el que de fet era el
seu primer acte oficial com a arque-
bisbe, just després del nomenament.
La commemoració va reunir més de
2.000 persones, en un poble de tot
just 150 habitants per al qual va ser
tot un esdeveniment, segons va ex-
plicar el rector d’Ivorra, Fermin
Manteca.

Tot i que actualment pertany al

Bisbat de Solsona, Ivorra manté una
estreta relació històrica amb la
diòcesi d’Urgell i, en particular, amb
la figura del bisbe Ermengol, que va
fundar-hi una confraria arran del
miracle del Sant Dubte.

Aquests fets es remunten a l’any
1010, quan, tot celebrant la missa, el
llavors rector Bernat Oliver va dub-
tar del ritual de l’eucaristia en el
moment de la consagració. Alesho-
res, la història explica que el vi del
calze es va transformar en sang i es
va escampar per l’altar.

MIRACLE / El bisbe Ermengol va anar
a Ivorra per comprovar els fets i va
recollir el calze i les tovalles tacades.
L’any següent va anar a Roma, amb
el bisbe Oliba de Vic, i el papa Sergi
IV va certificar el miracle. De retorn,
el bisbe Ermengol va portar les
relíquies, que es guarden al poble.

Els actes del mil.lenari de Sant Er-
mengol cont inuaran al l larg
d’aquest any. Cal recordar que, dins
d’aquest marc, es prepara la creació
a la Seu de l’Espai Ermengol, en què
la figura del bisbe hi tindrà un pro-
tagonisme cabdal per explicar la

h i s t ò r i a d e l a c i u t a t . A m é s ,
l’efemèride es vol aprofitar per do-
nar més relleu al tradicional Retau-
le, que es representa cada estiu al
llarg d’una setmana als claustres de
la catedral. H
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L’acte va suposar
l’estrena oficial de
Joan-Enric Vives
com a arquebisbe

Ampliació del parc
d’Aigüestortes
+ ELS AJUNTAMENTS de Rialp,
Vilaller, Naut Aran, Vall de Boí,
Alt Àneu, Viella, Torre de Capde-
lla, Espot, Esterri d’Àneu, Sort,
Llavorsi, La Guingueta d’Àneu i
Sarroca de Bellera han participat
aquest dimecres i dijous en dife-
rents tandes de consultes per arri-
bar a una proposta d’ampliació
del Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici. Els ajun-
taments podran fer aportacions
fins al 10 de maig. A principi de
juny, se sotmetran a debat de la
Comissió Permanent.

Una allau a Montellà
mata una dona
+ UNA DONA de 28 anys va mo-
rir ahir a l’hospital de Puigcerdà
després de ser sorpresa al matí
per una allau a Montellà i Marti-
net, segons van informar els Bom-
bers. Els fets van tenir lloc a la ca-
nal de l’Ordiguer, a la serra del
Cadí, quan, per causes que es des-
coneixen, una allau va sorpren-
dre la dona, Laura S. S., i la va
arrossegar fins a un punt de
difícil accés quedant greument
ferida; mentre que la seva parella
va ser rescatada per un altre grup
d’excursionistes. ACN


