La Paeria recurrirá a expertos
antes de retirar los nombres
franquistas de las calles | PÁG.7

PROPONEN RECOSTRUIR EL PUEBLO DE
BASSELLA. La alcaldesa del municipio de
Bassella quiere recuperar el antiguo núcleo
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Se hunde el campanario
de Rosselló
tras un mes
con grietas
El consistorio
informó al
Bisbat, que
analizaba la
estructura

La alerta de
los técnicos
evitó que se
produjeran
víctimas

EL VÍDEO QUE SE HIZO VIRAL. El
hundimiento del campanario fue
captado con su móvil por la arquitecta
municipal, Noemí Banyeres, en un
vídeo que arrasó en las redes sociales
y que puede reproducirse con este
TEMA DEL DIA PÁG. 3 - 4
código QR.
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S’enfondra el campanar de
Rosselló en el que hi havien
esquerdes des de fa un mes
L’ensorrament no va causar ferits però va obligar a desallotjar
dues famílies de les cases properes a l’església per precaució
El monument més
característic del municipi
de Rosselló, el campanar
de l’església, es va ensorrar
ahir. Fa tres setmanes, va
aparèixer una esquerda
a la torre. De moment es
desconeix la causa.
SANDRA CADALSO
@sandracadalso
Rosselló

El campanar de l’església de Sant
Pere de Rosselló es va esfondrar
ahir quan passaven quinze minuts de les onze del matí. Els
Bombers van informar que no hi
va haver ferits ni persones atrapades per l’esfondrament el qual
va estar presenciat per diversos
testimonis. L’ensorrament va provocar danys materials a l’interior
de l’església i a un dels edificis
propers.
Cinc dotacions es van desplaçar per fer tasques de sanejament i retirar les pedres que van
quedar desestabilitzades mentre
encara hi havia risc de despreniments. Els Mossos també es van
desplaçar al lloc per tal realitzar
tasques de seguretat. No consta
que s’estigués portant a terme
cap actuació al campanar ni a
l’església en el moment que ha
tingut lloc l’esfondrament. .
L’alcalde de Rosselló, Josep
Abad, va explicar que fa tres setmanes, tècnics municipals van
observar una esquerda al campanar de grans dimensions i llavors
van traslladar al Bisbat de Lleida
la seva preocupació i alarma perquè havia sorgit d’un dia per l’altre. “Ràpidament vam acordonar
la zona amb tanques i cada dia es
feia seguiment de l’estat de la torre”, va afegir Abad. Des d’aleshores, el bisbat ha fet un seguiment i
va enviar enginyers estructuristes
d’Argelia per analitzar l’esquerda i
adoptar mesures al respecte.
Això no obstant, Josep Abad
va dir que ahir al matí els agents
municipals van veure que havia

FOTO: Selena García / Imatge de la torre del campanar de l’església de Sant Pere de Rosselló ja a terra després d’esfondrar-se

LES CLAUS DE L’ESFONDRAMENT
FA TRES SETMANES
ES VA DETECTAR
UNA ESQUERDA, a la
torre del campanar de
l’església. Però les causes
de l’esfondrament es
desconeixen.
DUES FAMÍLIES ES
VAN DESALLOTJAR
per seguretat quan va
caure la primera pedra
caigut una llosa de “dimensions
considerables, d’entre uns 20 o
25 quilos,” que va crear alarma i
va desallotjar immediatament tota la plaça i les dues famílies dels
dos edificis que hi ha més a prop
del campanar. “Al cap d’una hora
es va esfondrar sense provocar
ferits”, va dir l’alcalde.
El rector de l’església, Víctor

del campanar. Una hora
i mitja més tard es va
desplomar tota la torre.
LA CAIGUDA DE LA
TORRE VA TRENCAR
una canonada de gas, que
va provocar una petita
fuita de gas. Ràpidament
els tècnics van tallar el
servei i el Bombers van
neutralitzar la fuita.

NOMÉS ES VAN
PROVOCAR DANYS
MATERIALS, cap persona
va resultar ferida ni es va
quedar atrapada.
EL BISBAT DE LLEIDA
ESTAVA A L’ESPERA dels
informes dels especialistes
per trobar una solució a
l’esquerda que havia sortir
a la torre del campanar.

Manuel Espinosa, va lamentar
que estaven a l’espera dels informes dels estructuristes del bisbat
per trobar solucions a l’esquerda
que havia sorgit. En aquest sentit,
va admetre que sabien que l’afectació real era important però que
ningú “es podia imaginar que el
campanar s’ensorraria tan aviat”.
L’església de Sant Pere es va

construir entre els anys 1756 i
1760, és propietat del Bisbat de
Lleida i s’han fet manteniments
de forma esporàdica. El darrer, fa
aproximadament un any, va consistir en una rehabilitació de la façana de l’església.
Ara s’haurà d’habilitar un altre
espai per poder realitzar les celebracions religioses.

Les famílies
desallotjades
tornen a casa
després de
l’ensurt
Les dues famílies desallotjades per precaució ahir abans
que s’esfondrés el campanar
de l’església de Sant Pere de
Rosselló, ja van poder tornar
a casa ahir a la tarda. Després
que els operaris haguessin
retirat la runa, els tècnics del
consistori van entrar a l’edifici
danyat per comprovar l’afectació real. L’alcalde de Rosselló, Josep Abad, va explicar
que, segons els tècnics, no hi
ha hagut afectació en l’estructura de l’edifici i que els danys
es limiten a la façana, concretament un dels balcons.

4 TEMA DEL DIA | SÁBADO 30 DE ENERO DE 2016
L’incident
causa gran
expectació
entre els
veïns
Molts veïns del municipi de
Rosselló es van quedar sorpresos ahir al migdia al veure
com la torre del campanar de
l’església es va esfondrar de
cop. Altres es preguntaven
que havia passat quan al arribar al poble van veure que
no hi havia el campanar.
Entre els curiosos que es
van desplaçar fins al lloc per
veure que havia passat a la
plaça de l’Església, hi havien
unes nenes il·lusionades perquè es van emportar una pedra del campanar com a record. “Són les últimes nenes
que han fet la comunió amb
aquest campanar. A més, ens
ha dit el mossèn que enguany
no es podran fer comunions
a Rosselló per l’estat en com
ha quedat l’edifici de l’església”, van afegir la mare d’una
de les nenes.
També es va apropar el
propietari d’un dels pisos de
l’edifici afectat per l’ensorrament. “El dijous a les onze
vam estar mirant el pis per
llogar-lo. Hem tingut molta
sort de no trobar-nos dins
del pis, ja que ens hem quedat sense balcó”, va afegir el
propietari.

FOTO: Selena García / Imatge d’una excavadora fincant la runa al camió de l’empresa encarregada de netejar la plaça de l’Església

FOTO: Selena García / Imatges de l’edifici del costat de l’església afectat per l’esfondrament i de la campana de Rosselló entre la runa

FOTO: Radio Rosselló / Imatge de
l’interior de l’església després de
caure la torre del campanar

FOTO: Selena García / L’ensorrament del campanar va crear una gran expectació entre els veïns del municipi de Rosselló

