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Benvolguts veïns i veïnes de Rosselló.
El Passat 29 de gener de 2016 al poble de
Rosselló vàrem patir una situació que mai ningú
hagués volgut que succeís. El nostre campanar de
l’Església de Sant Pere ad Vincula va caure.
Gracies al bon fer de l’Ajuntament, no ha calgut
lamentar cap desgracia personal i això cal remarcarho. Però això no treu que el fet de no tenir, ara per
ara, el nostre campanar, ens entristeix.
Tots sabeu que ara s’ha ﬁnalitzat el procés de
consolidació i estem a l’espera dels estudis
pertinents del Bisbat, propietari de l’església, per
prendre les decisions que calgui. Com alcalde
he estat al capdavant, amb estreta col·laboració
amb els serveis tècnics, de totes les tasques,
actuacions i fets que s’han anat succeint abans i a
partir d’aquell malaurat 29 de gener.
Des de l’equip de govern vàrem creure que era
ineludible primer, convocar els portaveus dels grups
polítics que tenen representació al consistori i en
segon lloc, celebrar una assemblea oberta a tots
els veïns i veïnes per fer una explicació detallada
de les actuacions que s’han anat realitzant des de
l’ajuntament, fent una descripció cronològica dels
fets i donant les explicacions pertinents a tothom
qui tingués alguna pregunta, dubte o comentari.
En aquella assemblea ens vàrem comprometre a
passar, casa per casa, ja que el fet succeït així
ho requereix, un recull dels informes, fotograﬁes
i tot allò que estigués relacionat amb els fets que
estem tractant.

Des del primer moment aquest equip de govern,
els professionals i els tècnics ens hem posat a
disposició de tothom que tingués alguna qüestió
relacionada amb els fets succeïts. Ens vàrem
comprometre el dia de l’assemblea i aquí us fem a
mans aquest text informatiu.
Ja s’estan fent reunions entre Ajuntament, Bisbat,
Dep. Cultura i Patrimoni de la Generalitat i IEI de
la Diputació de Lleida, per tal de tenir solucions i
una planiﬁcació d’actuacions el més aviat possible.
Josep Abad Fernández
Alcalde de Rosselló

L’equip de govern de Rosselló, i després dels fets
ocorreguts el passat 29 de gener de 2016, emet el
següent informe sobre les seves actuacions realitzades les setmanes abans, durant i després de l’esfondrament del Campanar de l’Església Parroquial
de Sant Pere ad Vincula de Rosselló.

DIMECRES 13 DE GENER DE 2016 i DIJOUS 14
DE GENER
Aquesta Alcaldia acudeix a la Diputació a Presidència i
comenta el tema del campanar de l’església.
Es parla amb els mossens responsables de la cura de la
parròquia Sant Pere ad Vincula de Rosselló, Mn. Víctor
Espinosa i José María Escorihuela, i se’ls informa de
les patologies que els tècnics municipals han observat. Quedem que ens trucarà l’aparellador del bisbat
per tenir una reunió amb l’arquitecta municipal, i mirar
el tema conjuntament. Demanem la màxima urgència
d’aquesta reunió.

Cal dir que a més a més del seguiment que es fa
de tots els ediﬁcis que corresponen a l’ajuntament,
i en el cas de l’església, amb les obres fetes a la
façana de la mateixa i d’altres realitzades durant
el nostre mandat, el fet que els nostres agents municipals donessin corda al rellotge del campanar
(aquesta acció la portaven a terme un cop a la set- DIVENDRES DIA 15 DE GENER DE 2016:
mana) va permetre detectar el greu problema i coEs visita el campanar amb el mossèn Josep Maria,
mençar a treballar de manera immediata.

CRONOLOGIA DELS FETS:
DILLUNS 11 DE GENER DE 2016:
La tècnica municipal torna de les vacances de Nadal i
se l’informa que ha aparegut una nova esquerda a la façana principal i s’observa la caiguda de rebles a l’interior del campanar. Aquestes informacions, degut al tipus
de material de l’església, una pedra arenisca de molt
baixa qualitat, no eren una informació nova. Sempre hi
ha hagut esquerdes en les diferents parets de l’església. De fet, en la declaració de B.E.C.I.L, s’explicita de
forma clara que aquesta església té esquerdes i altres
problemes: humitat, etc.)
Aquesta pregunta als agents si alguna vegada havien
observat la presència de rebles a dins del campanar.
Davant la seva negativa, la tècnica considera oportú realitzar la visita l’endemà mateix per poder avaluar la
dimensió de l’esquerda i l’interior del campanar.

DIMARTS 12 DE GENER DE 2016:
La tècnica municipal realitza la primera inspecció, únicament visual, i des de la base del campanar, ja que
en aquell moment no disposa de plataforma elevadora. Visita l’exterior del campanar i l’interior. A l’exterior
observa una important esquerda a la façana principal,
sembla que aquesta és nova i a jutjar per la seva dimensió sembla que l’evolució és ràpida. També observa
una esquerda a la façana lateral dreta. Aquesta és una
esquerda existent, aquesta última ha estat reparada
amb morter de ciment pòrtland vàries vegades, a l’igual
que altres esquerdes d’aquella mateixa façana. També
s’aprecia gran quantitat de fragments d’obra a l’interior
del campanar. Quan la tècnica arriba a l’ajuntament,
informa de la situació al Consistori.

l’aparellador del bisbat, Antoni Roger, l’agent municipal i tècnica municipal. S’utilitza la nostra cistella per
valorar el tema in situ.
A priori, els tècnics havien parlat d’anellar el campanar
per la part interior, però en realitzar la inspecció dels
materials que composen el campanar, s’adonen que
l’esquerda exterior no apareix a l’interior, i que constructivament està compost d’un full interior, un full
central de tàpia i un aplacat exterior de pedra d’uns 13
a 20 cm de gruix. Tot això sense tenir més informació
que la que es veu a través de l’esquerda.
La solució passa per fer primer una diagnosi del comportament estructural del campanar per poder calcular,
posteriorment, l’estintolament adient i estabilitzar-lo.

DIMARTS 19 DE GENER DE 2016:
La tècnica municipal redacta un informe sobre l’estat
del campanar, per procedir a iniciar l’expedient per exigir a la Parròquia de Rosselló i al Bisbat de Lleida,
propietaris de l’Església situat a la Plaça Església de
Rosselló, el compliment de l’obligació de mantenir els
terrenys, les construccions i les instal·lacions en condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat, habitabilitat i ornament, així com de complir altres deures d’ús,
conservació i rehabilitació, amb les següents consideracions tècniques:
“Deﬁciències observades: greus esquerdes a
ambdós costats de la cantonada dreta del campanar, de longitud i amplada considerables.
Sembla que la cantonada descrita, s’està desplaçant de manera imminent cap a la dreta, amb
el risc que això comporta. El més preocupant de
tot, és que aquestes esquerdes s’han produït en
un curt termini de temps, de 3 setmanes a 1
mes, cosa que fa pensar que si la progressió segueix així, ens trobem davant un risc imminent
per a la seguretat de les persones.

També s’observa la caiguda de rebles a la part
interior del campanar de manera reiterada durant aquest període de temps.
Cal dir que les pedres utilitzades en la construcció de l’ediﬁcació són de molt mala qualitat, i
en altres punts de la mateixa façana ja hi han
hagut despreniments de part d’aquestes pedres. Aquestes es trenquen en sentit longitudinal, caient tota la superfície de la pedra per un
gruix d’uns 2 cm de mitjana. Amb les esquerdes
actuals les pedres es troben totalment exposades per la seva part interior. Si plou i després
gela, hi ha perill de despreniments d’alguna
d’aquestes.
Mesures provisionals i urgents a adoptar: Es necessari el tancat de tot el perímetre del campanar ﬁns a les cases existents, tallant el pas per
aquella zona, així com repicar o treure tot aquell
material que sigui susceptible de despreniment
cap a l’exterior.
Consolidar la llosa de l’escala interior del campanar, ja que hi ha punts que hi ha petites peces a punt de desprendre.
Mesures deﬁnitives a adoptar: Realització d’un
projecte bàsic i d’execució signat i visat per
tècnic competent, on es deﬁneixin les mesures
deﬁnitives a adoptar per a què el campanar no
es continuï desplaçant, així com una diagnosi
estructural de la situació actual. Així mateix
s’haurà de designar un tècnic que realitzi la direcció de l’obra.”

En l’informe s’adverteix de la ràpida progressió de les
esquerdes, i que en cas de continuar així ens trobem
davant un risc imminent per a la seguretat de les persones.
No s’espera que el bisbat actuï amb les mesures urgents, si no que és el propi ajuntament que procedeix
al tancat de tota la zona de seguretat plantejada per la
tècnica, a ﬁ d’evitar despreniments que puguin provocar danys a persones. També s’ordena que no es torni
a pujar al campanar (mesures efectives a partir del dia
20 de gener).
Degut a les característiques constructives del campanar i davant la impossibilitat de realitzar un estintolament sense un estudi previ exhaustiu, s’ordena en
l’apartat de l’informe de mesures deﬁnitives, que s’ha
de fer un projecte analitzant el comportament del campanar, així com executar les mesures necessàries per a
que el campanar no es continuï desplaçant (estintolaments…).
El mateix dia 19, aquesta alcaldia, manté una reunió
amb el Delegat del Govern de la Generalitat, el Sr Ramon Farré, i se l’informa de la problemàtica sorgida al
campanar.

DIMECRES 20 DE GENER DE 2016:
A requeriment de l’Ajuntament de Rosselló, es man-

té una reunió en les dependències municipals amb el
Mossèn de Rosselló, José María Escorihuela, que manifesta representar a Mossèn Víctor Espinosa. Se li explica el procediment que iniciarà l’Ajuntament i al mateix
temps se li avança còpia de l’informe tècnic amb les
mesures a emprendre i també se li mostra la preocupació del consistori al respecte de les patologies del
campanar.

DIJOUS 21 DE GENER DE 2016:
A requeriment del bisbat, l’empresa Biosca ve a fer inspecció de l’ediﬁci i a retirar qualsevol material susceptible de desprendre’s.
L’arquitecte designat per a dur a terme l’actuació es

posa amb contacte telefònic amb la tècnica municipal
i li indica que vindrà el divendres a fer una primera
visita. La tècnica el fa coneixedor de les seves preocupacions i l’informa dels diferents materials i de l’estat
dels mateixos.

DIVENDRES 22 DE GENER DE 2016:
Visita de l’arquitecte del bisbat especialista amb estructures d’ediﬁcis històrics, Miquel Àngel Sala, al campanar de l’església. Després de la visita diu al Sr. Mossèn
Josep Maria que poden continuar utilitzant l’església i
que immediatament començarà a fer l’informe i a dimensionar una possible reparació/estabilització.

DIMARTS 26 DE GENER:
Es realitza visita ocular a l’església i ens adonem a simple vista que les esquerdes semblen haver augmentat.
Si a simple vista es pot veure, vol dir que han augmentat considerablement.
L’arquitecta municipal truca a Miquel Àngel Sala per
preguntar com està l’informe i el projecte, i se l’infor-

ma de l’estat del campanar i de la nostra preocupació.
D’acord amb el que parlem amb Miquel Àngel Sala,
s’ordena als Agents municipals que netegin tota la base
del campanar i que facin visites matí, migdia i tarda.
Si en alguna d’aquestes visites s’observa la caiguda de
material procedent de l’església ens ho han de fer saber
immediatament.

DIVENDRES 29 DE GENER DE 2016:
Sobre les 07:35 hores del matí, el Vigilant Municipal,
passa per la Plaça de l’església per comprovar l’estat
de l’esquerda del campanar i no observa res de nou
respecte al dia anterior. A les 09:15 hores del matí torna a passar i observa un despreniment de pedres, una
d’elles de dimensió considerable. Realitza fotograﬁes
del fet i s’envien a l’arquitecta municipal i al Regidor
d’Urbanisme i es dóna compte tot seguit del fet a l’Alcaldia i al Cap de la Brigada Municipal.
Seguidament l’Alcalde, Josep Abad es desplaça a la
plaça de l’Església.
En veure la situació parla amb l’arquitecta municipal
que ja ha vist les fotos. Després de valorar el perill imminent, l’alcalde ordena el desallotjament dels veïns i
tanca tot el recinte de la plaça.

S’intenta contactar sense èxit amb el sergent dels Mossos d’Esquadra del Grup de proximitat i s’envia missatge de veu al Mossèn de la Parròquia Mn. Josep Maria
Escorihuela, ja que no va respondre a les trucades telefòniques.
A les 11.00 h, quan la zona ja està desallotjada, es
produeix l’esfondrament de la torre del campanar i seguidament es contacta amb Els Mossos d’Esquadra per
activar el protocol d’emergència.
Es rep la felicitació dels Mossos d’Esquadra i dels Bombers desplaçats al lloc per la ràpida i eﬁcient actuació
duta a terme des de l’Ajuntament i pel fet que gràcies
a això no hi hagut danys personals.
Cap a les 16:00 h es procedeix a la revisió, per part
de la tècnica municipal, dels habitatges afectats per
posteriorment poder reallotjar els habitants de les mateixes.

DIMARTS 2 DE FEBRER DE 2016:
Reunió informativa des de alcaldia amb els portaveus
dels grups de l’oposició, per explicar els fets ocorreguts.

DIMECRES 3 DE FEBRER DE 2016:
Durant el matí l’Ajuntament manté una reunió amb el
Bisbat, el Departament de la Generalitat i Diputació on
s’acorda crear una comissió tècnica de seguiment per a
determinar les diferents ajudes i la possible reparació reconstrucció del campanar.
Es realitza per part de l’Ajuntament una assemblea informativa oberta a tot el poble explicant els fets i la cronologia de l’esfondrament del campanar. Posteriorment
s’obre un torn obert de preguntes per tal de resoldre
tots els dubtes.

fets relacionats amb el campanar que han ocorregut al
llarg del temps, el dia de l’esfondrament i el pla d’actuació per tal de determinar l’estat de l’ediﬁcació que ha
quedat dempeus. La notícia es pot consultar a http://
www.bisbatlleida.org/noticia/03-03-2016/informe-previ-sobre-lestat-de-lesglésia-de-sant-pere-de-rosselló
Ara s’està duent a terme una diagnosi de l’estat actual
de la resta de l’ediﬁci, per tal de valorar la seguretat
de les diferents parts del temple. Al mateix temps es
farà un mesurament i una valoració econòmica del que
representaria la reconstrucció del campanar.
És aleshores quan es tornaran a reunir totes les parts,
Bisbat, Generalitat, Diputació i Ajuntament i s’acordarà
les diferents actuacions a realitzar i el ﬁnançament de
l’obra.

DILLUNS 22 DE FEBRER DE 2016:
Té lloc la Comissió tècnica formada pels següents departaments:
Ajuntament de Rosselló, Bisbat de Lleida, Patrimoni
Artístic i Cultural del Bisbat de Lleida, Departament de
Cultura de la Generalitat, IEI, Diputació i l’arquitecte
director de les obres de l’església, Miquel Àngel Sala.
En aquesta reunió es donen les directrius a seguir en el
procediment d’avaluació de l’estat actual de l’església
i, un cop determinat, les directrius d’actuació.

DIMECRES 2 DE MARÇ DE 2016:
L’ajuntament rep còpia de l’informe preliminar sobre
l’estat de l’església de Sant Pere de Rosselló elaborat
per l’arquitecte Miquel Àngel Sala, on s’indica tots els
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T. 973 730 001
F. 973 730 033
ajuntament@rossello.net
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Annex informatiu

E

l passat 29 de gener va caure el campanar de la
nostra estimada església de Rosselló de Sant Pere
ad Vincula. Com equip de Govern i jo mateix com
alcalde hem hagut de sentir-nos de tot; des de què
hem estat els culpables fins a què el campanar ha
caigut per culpa nostra. I entenc que algú de vosaltres ho cregui així.
I és per això que volem compartir amb tothom aquestes fotos que hem trobat fa pocs dies i que daten
de l’any 2004 de la situació i l’estat en la qual es
trobava el campanar. Aquestes fotos, que es trobaven
en les dependències municipals, ens han provocat
esgarrifances, vergonya i un fort sentiment d’impotència. S’hi pot apreciar, d’una forma ben clara l’estat ruïnós del campanar ja l’any 2004. No cal tenir
coneixements d’arquitectura per veure la situació en
què estava. No es va fer res de res, es van limitar a
tapar els forats, i aquestes fotos que ara us ensenyem
no es trobaven ni entrades a registre a l’ajuntament,
estaven guardades en un calaix.
Com podeu veure, la gent de Rosselló hem estat convivint amb un perill real. I no solament això, a l’any
2010 l’ajuntament de Rosselló va encomanar realitzar un document per a què es declarés l’església com
a BECIL (Bé d’Interès Cultural i Local), i aquest document determina que l’estat de conservació és acceptable. El paper ho aguanta tot, però la realitat ha

estat una altra. I,
per sort, no ens
ha calgut lamentar cap desgràcia
personal.
Quan nosaltres
veiem l’esquerda
que ens alarma
(la del frontal)
vàrem posar en
funcionament
tots els protocols
i totes les notificacions que calia realitzar. Vam informar al Bisbat (els propietaris) i ho vàrem comunicar a la resta
d’administracions. En paral·lel des de l’Ajuntament
es continuava fent un seguiment exhaustiu i diari, tal
com us detallem en el full annex. Aquesta tasca de
seguiment per part dels serveis tècnics, del personal
de l’ajuntament, de l’equip de govern i de mi mateix
ha evitat que els mals ocasionats no haguessin estat
molt superiors i no haguéssim hagut de plorar cap
tipus de desgràcia.
Amb aquesta nova informació, volem aportar més
elements de judici cap allò succeït.
Josep Abad Fernández
Alcalde de Rosselló

