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El campanar de l’església de Rosselló es va esfondrar ahir al matí, dos setmanes després que s’hi detectessin esquerdes. 
Davant els indicis de caiguda imminent, l’ajuntament va desallotjar la zona hores abans que la torre s’enfonsés i 
danyés dos habitatges propers. Vuit persones van haver de ser desallotjades, però no hi va haver danys personals.

14
gener

És la data en què, segons el bisbat, 
van rebre l’avís sobre l’existèn-
cia d’esquerdes al campanar de 
l’església.

22
gener

Un arquitecte inicia l’estudi del 
campanar. Segons el bisbat, “no es 
preveia la possibilitat d’un ensorra-
ment tan imminent”.

29
gener

El campanar s’esfondra hores des-
prés que l’ajuntament desallotgés 
la zona i resitués els habitants de 
cases properes.

l’enSorrament del campanar, en imatgeS

la cronologia

El campanar de Rosselló s’esfondra, 
danya dos cases i desallotgen vuit veïns
S’enfonsa dos setmanes després que hi detectessin esquerdes i tanquessin l’entorn

municipis sinistre

r. ramírez
❘ roSSElló ❘ Pedres al peu del 
campanar de l’església de Sant 
Pere van fer saltar ahir les alar-
mes a Rosselló cap a les nou del 
matí. Una pesava més de vint 
quilos i s’havien desprès de la 
torre, on havien detectat pro-
fundes esquerdes feia unes dos 
setmanes (veugeu la pàgina 4). 
Aquests indicis de risc van por-
tar l’ajuntament a desallotjar 
la zona i a resituar en pisos del 
municipi vuit veïns, membres de 
dos famílies que habitaven les 
cases més properes al temple. 
Cap a les 11.15, la torre es va 
enfonsar. Va arrossegar part de 
la façana i la coberta del tem-
ple, l’interior del qual va que-
dar cobert de runa, va danyar 
els dos habitatges desallotjats 
i va provocar una fuita en una 
canonada de gas.

La major part del poble va 
escoltar el terrabastall, men-

tre un núvol de pols va cobrir 
la plaça de l’Església i carrers 
propers. “Em van trucar perquè 
anés a casa a agafar allò impres-
cindible”, va explicar un dels 
desallotjats. “Vaig sentir caure 
la torre quan era al pis on ens 
van allotjar”, va afegir. Testi-
monis o no del succés, tots van 
poder veure la caiguda del cam-
panar, registrada en vídeo amb 
telèfons mòbils i difosa a través 
d’aplicacions de missatgeria i 
xarxes socials. Bombers, Mos-
sos i el SEM es van desplaçar al 
lloc dels fets, si bé no hi va ha-
ver víctimes i la fuita de gas va 
quedar controlada poc després.

La retirada de runa es va ini-
ciar al migdia i es va prolongar 
durant la resta de la jornada. 
L’església va quedar acordo-
nada i els desallotjats van po-
der tornar a la nit a les seues 
cases, després d’una inspecció 
que va constatar que no hi ha-
via danys estructurals. Ningú 
esperava aquest desenllaç en 
tan poc temps des de l’aparició 
de les esquerdes. L’ajuntament 
havia tancat l’entorn de la torre 
davant el temor que caiguessin 
fragments sobre persones a la 
plaça. Nens jugaven fora de la 
tanca el dia abans i l’església ha-

els treballs per retirar la runa del campanar i part de la façana de l’església després de l’ensorrament. 

Seqüència d’imatges de l’enfonsament de la torre del campanar de l’església de rosselló, que va danyar habitatges propers.
llEonarD DElShamS

miSSa diumenge
l’església va acollir  
misses fins diumenge 
passat, quan ja s’havien 
trobat les esquerdes

➜

via acollit misses fins diumenge 
passat, segons el rector, Josep 
Maria Escorihuela. L’alcalde, 
Josep Abad, va explicar que 
havien comunicat de manera 
urgent l’existència d’esquerdes 
al bisbat de Lleida, titular de 

l’església, i que, des d’aleshores, 
van inspeccionar cada dia la tor-
re a la recerca d’indicis de risc. 
Per la seua part, Víctor Espino-
sa, rector i canceller del bisbat, 
va explicar que van encarregar 
un informe dels desperfectes 

i un projecte per consolidar el 
campanar. No obstant, es va es-
fondrar abans que tinguessin 
una proposta de rehabilitació 
sobre la taula. “Ara caldrà estu-
diar opcions de reconstrucció i 
com finançar les obres”, va dir.

La notícia,  
a Lleida tV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Danys a habitatges
z Fonts del bisbat van apuntar 
que la diòcesi es farà càrrec de 
reparar els danys a habitatges.

Un temple barroc del 1760
z l’església de Sant Pere, barro-
ca, es va començar a construir el 
1757 i es va inaugurar el 1760.
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■municipis sinistre

Operaris van recuperar les campanes entre la runa.

Danys en un habitatge per l’impacte de la torre al caure.

lleonarD Delshams

lleonarD Delshams

r. ramírez
❘ rosselló ❘ El campanar que va 
caure ahir a Rosselló era més 
alt que el que es va inaugurar al 
segle XVIII. Una reforma l’any 
1990 el va coronar amb un nou 
cos de formigó armat “per do-
nar-li més alçada”, segons cons-
ta a l’inventari de patrimoni ar-
quitectònic de la Generalitat. 

Aquesta modificació és una 
de les possibilitats que estudia 
el bisbat de Lleida per explicar 
l’ensorrament. El rector de Ros-
selló i canceller de la diòcesi, 
Víctor Espinosa, va apuntar ahir 
que la incorporació de pes ad-
dicional a la torre podria haver 
fet cedir els fonaments.

Ni el bisbat ni l’ajuntament no 
tenen encara conclusions defi-
nitives pel que fa a les causes 
de l’ensorrament. L’arquitecte 
contractat per la diòcesi per ava-
luar els problemes del campanar 
no havia conclòs la investigació 
quan es va produir l’enfonsa-
ment. Les obres del 1990 per 
fer més alt el campanar no són 
l’única modificació recent que 
ha tingut l’església. A comença-
ments de la dècada passada, en 

Apunten a obres per fer la torre més 
alta com a causa de l’ensorrament
El bisbat estudia una modificació del 1990 com a possible motiu || El temple ha 
estat objecte d’altres canvis recents, com la demolició de la rectoria annexa

molts veïns van anar a la plaça després de l’ensorrament.

L’església de rosselló va ser objecte d’obres per donar alçada al campanar i fer caure la rectoria.

reacciOnS

«estic preocupat pels 
danys materials, però 
també content perquè 
l’ensorrament no ha 
provocat desgràcies 
personals.»
salvador giménez valls  
bisbe De lleiDa

«Vam prendre precaucions 
quan vam detectar 
les esquerdes, però 
ningú s’esperava que hi 
hagués un ensorrament 
en tan poc temps.»
josep abad
alcalDe De rosselló

L’ajuntament i el 
bisbat de Lleida

virtut d’un acord entre l’ajunta-
ment i el bisbat de l’any 2000, es 
va demolir la rectoria annexa a 
la torre, en el marc d’un projecte 
per aclarir l’entorn del temple, 
declarat bé cultural d’interès 
local (BCIL).

El registre de la Generali-
tat esmenta també altres actu-
acions al campanar, entre els 

anys 1965 i 1966, per enderro-
car l’antiga cúpula de la torre 
i substituir-la per una altra de 
formigó armat, i per instal·lar 
tirants laterals a la part baixa 
de la torre. Així mateix, des-
taca que el temple es va cons-
truir amb pedra arenosa “que 
s’ha deteriorat molt a causa de 
la humitat del subsòl”.

Després d’haver caigut el 
campanar, queda per determi-
nar els danys a l’església, amb la 
coberta i la façana parcialment 
enfonsades. 

Aquest fet obligarà a traslla-
dar les misses a un local de la 
parròquia. El bisbe preveu ofi-
ciar-hi una cerimònia aquesta 
mateixa tarda.

el bisbe de Lleida, 
Salvador giménez 
Valls (esquerra),  
amb l’alcalde,  
Josep abad (dreta).

Seqüència de l’interior de l’església, coberta de runa a l’enfonsar-se part de la coberta amb la torre.
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Res no s’accelera
res no s’ATUrA, insisteix el 
Govern, insisteixen els partits 
de Junts pel sí, per a desespe-
ració de la CUP que insisteix en 
la necessitat que hi hagi gestos, 
actes i no meres declaracions 
en un procés que s’ha tornat 
d’aire contingut, de formes 
suaus, el menys conflictives i 
provocadores possible. Del so-
roll, se n’encarrega, de moment, 
Madrid; la vicepresidenta del 
Govern que insisteix a portar 
cada comissió consultiva, cada 
acte polític al Tribunal Consti-
tucional amb l’única intenció 
de demostrar que tot continua 
viu i que és necessari a espanya 
un Govern fort per frenar els 
independentistes. Crida l’aten-
ció, encara que ja ho digués el 
president Puigdemont en els 
seus primers dies de mandat, 
aquest canvi de to de l’activitat 
del Govern, de Junts pel sí i de 
les entitats independentistes –
que també han posat sordina a 
la seua activitat pública– perquè 
indica un nou estil, una certa 
voluntat d’acabar amb els te-
mors dels ciutadans que, encara 
essent simpatitzants del procés, 
es van espantar en el moment 
que aquest va prendre una ve-
locitat excessiva, vertiginosa. 
Hi ha qui està convençut que 

la independència és avui o no 
serà mai i que s’obté després 
d’un parell de performances a 
la Diagonal o a l’AP-7, dit sigui 
amb tot el respecte per a qui és 
capaç de mobilitzar centenars 
de milers de ciutadans. Però un 
canvi jurídic tan radical només 
és possible –que encara està per 
demostrar-se– amb una base 
social superior al 47,8 per cent 
i amb acords similars als d’es-
còcia o de Mont-real, països que 
haurien de ser la referència del 
procés català.

juan cal
la peixera

Hi ha qui pensa que la 
independència és avui o 
mai i que s’aconsegueix 
després d’un parell 
de manifestacions 
a la Diagonal

Correu electrònic: jcal@segre.com · Twitter: @jcalsegrecom · Facebook: www.facebook.com/juancal1/

vox populi

Marta @hazemarta
«RT @mgruas: El patrimoni ens cau a sobre. Rosselló.»

J. A. Martínez @J.A.Martínez
«L’església és la de Sant Pere, però el poble es diu Rosselló, 
que Antena 3 està a punt de culpar l’independentisme.»

Cristina Pardo @cristina_pardo
«Rajoy: “Camps, estaré sempre amb tu”. Rajoy: “Rita, ets la 
millor”. Rajoy: “T’estimo, Alfonso, cony.” Rajoy: “A la infanta li 
anirà bé”.

El imbécil @Imbecilismo
«A la infanta Cristina li han aplicat la doctrina Fernando Torres 
i seguirà al banc.»

La lluna_la pruna @LaLluna_LaPruna
«Lleida mantindrà carrers franquistes amb vots a favor de 
PSC, C’s i PP i l’abstenció de CiU.»

Esther#ensvolemVIVES @estherlleida
«El regidor del PP de Lleida diu que eliminar els noms 
franquistes dels carrers és sectari i antidemocràtic. Sense 
paraules.»

«Quan hem vist 
despreniments 
hem desallotjat 
els veïns de les 
cases properes i 
els hem portat a 
pisos del poble»

Josep Abad

Alcalde de Rosselló, on ahir 
es va ensorrar una església

l’esfondrament de Rosselló
Hi va haver molta sort ahir a Rosselló i, afortunadament, l’espectacular ensorra-
ment del campanar de l’església de Sant Pere no va provocar desgràcies personals, 
malgrat que hauria pogut produir-se una autèntica tragèdia, si la caiguda del cam-
panar s’hagués produït en un altre moment. Ahir hi va haver temps per buidar la 
plaça, desallotjar els veïns de les cases veïnes i fins i tot gravar l’ensorrament, però 
no és el més aconsellable confiar exclusivament en la sort o en la bona providència 
i, en vista dels fets, cal pensar que a Rosselló no s’han fet les coses amb la prudèn-
cia i el rigor requerits. El primer que sorprèn és que no s’hagués advertit del perill 
d’ensorrament de l’església i que no s’haguessin pres les mesures pertinents. S’ha-
via advertit l’existència d’una esquerda la qual s’havia comunicat al bisbat, que va 
enviar un arquitecte que estava estudiant la situació, però que de moment no havia 
adoptat cap mesura preventiva. Crida l’atenció que l’església seguís oberta al culte 
i que fins ahir al matí, quan es va desprendre una placa, no s’advertís del perill 
imminent que es va concretar hores després, i encara que és prematur extreure 
conclusions, també és insòlit que s’hagués elevat la torre del campanar o que una 
casa contigua s’hagués enderrocat sense comprovar si es veia afectada l’estabilitat 
de l’edifici. És matèria perquè l’analitzin els experts, però el cas és que no s’ha 
actuat amb eficiència i que el campanar s’ha esfondrat. Que serveixi d’advertència 
per vigilar i actuar en casos similars que poden repetir-se en altres localitats.

Seguirà al banc dels acusats
L’Audiència de Palma ho ha deixat clar: la infanta Cristina haurà d’asseure’s al 
banc dels acusats i afrontar les seues responsabilitats com a presumpta coopera-
dora en dos delictes fiscals comesos pel seu marit. No se li aplica la denominada 
doctrina Botín malgrat els esforços dels seus defensors, de l’Advocacia de l’Estat i 
fins i tot de la Fiscalia. La seua exoneració hauria resultat sospitosa i ara té l’opor-
tunitat de defensar-se en el mateix judici que afronta el seu marit.

editorial

Cost d’oportunitat
Tenir PresenT el cost d’opor-
tunitat és ben important social-
ment perquè incorpora a l’anàli-
si de la gestió no solament el 
preu directe de les accions que 
es fan, sinó que afegeix justa-
ment el contrari, el cost de tot 
allò que no es realitza. Dit d’una 
altra manera molt senzilla, si 
diumenge decideixes anar a la 
platja, renuncies a la muntan-
ya, perquè als dos llocs alhora 
no es pot viatjar. i encara que 
enfocat així pugui semblar una 
trivialitat, en política no ho és 
gens. el cost depèn clarament 
dels objectius i especialment 
quan els recursos són limitats. 
si la prioritat és fer una cosa, 
deixa sense opció fer una altra. 
si les accions del govern es de-
diquen a les mateixes qüestions 
de sempre, no podem esperar 
resultats diferents dels que ja 
teníem. en aquest sentit, si es-
coltem les entrevistes d’actua-
litat, sentirem continuadament 
com alguns no tenen altra jus-
tificació que el pressupost és el 
que és, i que la solució és du-
plicar estructures i comissions 
d’Afers exteriors. Doncs no. si 
ho portem novament a l’eco-
nomia de casa, tothom sap que 
no pot dedicar tot el temps del 
món a queixar-se i no actuar. 

els ciutadans en el seu dia a dia 
no malgasten els seus diners. en 
conseqüència, l’activitat política 
hauria de ser exemplar. i justa-
ment el bon exemple no és el 
que succeeix des de fa temps, 
on la culpa sempre és dels al-
tres i, en lloc de destinar bons 
negociadors que arribin a acords 
amb el govern d’espanya per 
reclamar la millora per a tots 
els catalans, es passen el dia es-
timulant les continuades fuites 
de diners i no destinen el temps 
que cal a fer que la millora de 
tots es produeixi. Cal dir no a 
pagar ambaixades i a malgas-
tar enviant estèrils missatges 
internacionals.

L’assumpte és que tots hau-
ríem d’estar totalment centrats 
a no perdre més oportunitats 
de les que continuadament hem 
estat perdent. És obligat actuar 
per aconseguir una reactivació 
de l’economia, per reforçar les 
polítiques socials i per regene-
rar el sistema polític. Però per 
això cal destinar temps i accions 
aper fer-ho possible. indubta-
blement hem de millorar el fi-
nançament, sempre amb molt 
diàleg i consens, i establint una 
organització que pivoti en el be-
nefici de tots, mai en interessos 
particulars.

jorge Soler
auScultant
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l’ascensorprivat
Els regidors van 
poder dinar
estaven contents els 
regidors de la Paeria 
perquè el ple només 
va durar sis hores i 
van poder dinar a 
la seua hora. abans 
els va donar temps 
de parlar de laïcitat, 
que un regidor de 
C’s expliqués que ha 
fet el Camí de sant 
Jaume i el ramadà, 
que el portaveu de 
la CUP expliqués que 
el seu nom no es 
deu a cap sant, sinó 
a Pau Casals i Pablo 
Picasso, i que ros 
digués que la carta 
que va rebre en què 
li demanaven canvi-
ar noms franquistes 
anava dirigida al seu 
antecessor siurana.

‘Trending topic’ 
de Rosselló
l’ensorrament de 
l’església de rosselló 
es va convertir ahir 
en el més vist a les 
xarxes i en tota una 
mostra de com ha 
canviat la comuni-
cació. Van ser tan rà-
pids els missatges de 
mòbil que pregun-
taven si era veritat.

Nou president de 
Pimec Lleida, que 
haurà d’ajudar les 
petites i mitjanes 
empreses a recupe-
rar-se després de la 
recessió econòmica.

Jaume saltó

Primer any del nou 
president del club 
esportiu i social Sí-
coris de Lleida, que 
tanca l’exercici amb 
beneficis i anunci-
ant inversions.

eduard abella

El bisbat de Lleida, 
que dirigeix, hauria 
d’haver estat més dili-
gent a tancar i contro-
lar l’església de Ros-
selló després de dos 
setmanes d’esquerdes.

salvador giménez

La infanta s’asseurà 
al banc dels acusats  
pel cas Nóos a l’haver 
desestimat l’Audièn-
cia de Palma la seua 
sol·licitud d’aplicar-li 
la doctrina Botín.

Cristina de borbó

Un xoc de tres 
vehicles obliga  
a tallar Ronda

Una aparatosa col·lisió 
entre tres cotxes va 
obligar a tallar ahir, a 
les 15.15 hores i durant 
més de mitja hora, el 
passeig de ronda en-
tre els carrers Humbert 
torres i rovira roure.

lleonarD DelsHams

Jo no sóc ni em sento culpable de 
res. Al capdavall no era pas un 
líder responsable, sinó únicament 
un soldat que obeïa ordres”. La 

frase resumeix la línia de defensa que 
féu servir, durant els quatre mesos del 
seu judici, l’oficial nazi Adolf Eichmann, 
responsable de la logística del transport i 
distribució dels jueus d’Europa als camps 
d’extermini per ser executats. Eichmann, 
en acabar la Segona Guerra Mundial, va 
escapar a Argentina, on vivia amb la se-
va família, fins que fou segrestat pel ser-
vei secret israelià l’any 1960. Traslladat 
a Israel, va ser jutjat, condemnat a mort i 
executat per crims contra la humanitat.

Dimecres passat, durant la celebració 
de la Xoà (holocaust jueu), que coinci-
deix amb el 71 aniversari de l’allibe-
rament del camp d’Auschwitz, l’actual 
president d’Israel, Reuven Rivlin, va 
donar a conèixer una carta escrita a mà 
pel mateix Eichmann, on aquest demanava clemència 
i reiterava que ell no era més que un funcionari de 
baix nivell que no mereixia ser castigat pels crims dels 
superiors que li donaven ordres. També es va fer públic 
per primer cop un telegrama de la seva dona, Vera Eic-

hmann, a qui aleshores era president de 
l’estat d’Israel, Yitshaq ben Tseví: “Com 
a dona i mare de quatre fills, demano 
que perdoneu la vida del meu marit”. El 
telegrama no va obtenir resposta, però 
el president, en rebre’l el 31 de maig de 
1962, hi va afegir una nota, en hebreu, 
que conté una cita de la Torà: “Però Sa-
muel va dir: ‘Tal com la teva espasa ha 
deixat dones sense els seus fills, així la 
teva mare es quedarà sense fills entre 
les altres dones’.” Samuel 1,15:3 

Em semblen tan inquietants les afir-
macions del criminal Eichmann com les 
de l’antic president d’Israel. Eichmann 
s’espolsa la pròpia responsabilitat en 
l’extermini sistemàtic de milions de jueus 
dient que únicament era un manat, com 
si ell sols hagués estat una peça incons-
cient d’un mecanisme de rellotgeria i no 
un home amb criteri moral i capacitat 
de decisió. Eichmann és infame. Però 

Yitshaq ben Tseví tampoc no és cap model: mostra el 
rostre més fosc dels qui, reclamant  justícia i càstig per 
als culpables, només busquen la revenja. Hi ha molta 
gent, arreu, que no ha passat mai de l’antic “Ull per 
ull, dent per dent”, i així va Palestina i així va el món.

Crim i càstig

Tal com la teva 
espasa ha deixat 
dones sense els 
seus fills, així 
la teva mare es 
quedarà sense fills
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