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La Paeria y ADIF se contradicen 
sobre la instalación de la valla 
del AVE en Vallcalent | PÁG.9

ARRIMADAS EN EL ARAN. 
Dice que llevará al Parlament el 
déficit de infraestructuras | PÁG.15

ALBERTO RODRÍGUEZ, DE 
PODEMOS. “Es lamentable que 
tenga que demostrar más que el 
resto por mi aspecto | PÁG.10

DEPORTES

El Barça 
sufre para 
doblegar 
al Atlético

El Lleida juega 
un partido de 
seis puntos

El ICG se hunde 
al final y cae en 
Vendrell (5-2)

Koke adelantó a los rojiblan-
cos, pero Messi y Suárez re-
montaron ante un rival que 
acabó con nueve. | PÁG.26-27

FOTO: Toni Albir (EFE) /  
Messi volvió a marcar

| PÁG.25

| PÁG.31

Revista 
Dominical 
XLSemanal

H O Y

El Bisbat de Lleida revisará   
el estado de su patrimonio 
tras el derrumbe de Rosselló

El obispo ve 
un “aviso”en 
la caída del 
campanario 

Estudiarán 
si la iglesia 
se puede 
reconstruir FOTO: Lídia Sabaté / El obispo Giménez Valls presidió ayer la misa

Las misas se 
oficiarán en el 
local parroquial  
de la localidad
El hundimiento del campanario 
de Rosselló ha obligado ha trasla-
dar ‘sine die’ la celebración de las 
eucaristías al local parroquial de 
la localidad. El obispo de Lleida, 
Salvador Giménez Valls, presidió 
ayer la misa en Rosselló para mos-
trar su apoyo a la comunidad cris-
tiana del pueblo. | PÁG.11

FOTO: Selena García / Antònia tiene en su perro guía ‘Obi Wan’ su compañero más fiel

Lleida cuenta con 3 personas 
ciegas que usan perro guía

‘Obi Wan’ es el primer caniche gi-
gante del Estado adiestrado para 
ser perro guía y dar más autono-
mía a Antònia, su dueña.   | PÁG.3



El Bisbat de Lleida farà una 
diagnosi de l’estat del patrimoni
El bisbe Salvador admet que haurà de demanar el suport de 
les administracions per reparar l’església de Rosselló
El Bisbat considera que 
l’esfondrament del 
campanar de l’església 
de Sant Pere de Rosselló 
ha estat un “avís” que no 
els pot deixar de braços 
creuats.

Rosselló
acn
El Bisbat de Lleida farà una diag-
nosi de l’estat del seu patrimoni 
després que divendres s’esfon-
drés el campanar de l’església de 
Rosselló. El bisbe de Lleida, Sal-
vador Giménez Valls, va admetre 
ahir que haurà de demanar ajuda 
econòmica a les administracions 
públiques per poder fer front a 
les reparacions.

El prelat va presidir la missa 
que es va fer ahir a la tarda al lo-
cal parroquial de Rosselló. El po-
ble està pendent de la valoració 
dels danys a l’església de Sant 
Pere per determinar si es recons-
trueix o se’n fa una fa nova. Així 
ho va explicar ahir l’alcalde, Josep 
Abad, que es va mostrar satisfet 
del suport mostrat per la Genera-
litat i confia que aviat es trobi una 
solució entre totes les parts impli-
cades per poder sufragar el cost 
de les obres i que el poble torni 
a tenir una església “el més ràpid 
possible”. L’estudi el faran tècnics 
del Bisbat de Lleida, propietari 
del temple, un cop s’hagi acabat 
de desenrunar i assegurar les pa-
rets afectades. Ahir van ser molts 
els curiosos que s’hi van acostar 
per veure el campanar ensorrat. 

El bisbe de Lleida, Salvador Gi-
ménez Valls, va presidir la mis-
sa que es va fer ahir a la tarda al 
local parroquial de Rosselló per 
mostrar el seu suport a la comu-
nitat cristiana del poble. 

L’ensorrament del campanar 
ha obligat a traslladar sine die 
la celebració de les eucaristies a 
aquesta nova ubicació, que es-
tà molt a prop de l’església que 
des d’aquest divendres ha que-

dat impracticable. Per al veïns 
el campanar tenia un alt valor 
sentimental i per això ara cal re-
cuperar l’església el més aviat 
possible, va declarar l’alcalde 
del municipi. L’església barroca 
de Sant Pere de Rosselló es va 
construir entre els anys 1756 i 
1760 i s’han fet manteniments 
de forma esporàdica. El darrer 
va consistir en una rehabilitació 
de la façana.  

Missa presidida pel bisbe al 
local parroquial de Rosselló

L’ensorrament del campanar ha obligat a traslladar les eucaristies

FOTO: Lídia Sabaté

FOTO: Lídia Sabaté / Divendres es va esfondrar a Rosselló el campanar de l’església de Sant Pere després d’un mes amb esquerdes
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A la sessió del Ple que va tenir lloc 
divendres al vespre, la corporació 
va acordar entrar a formar part 
de la Societat de Foment del Pa-
llars Jussà, un ens de capital mixt, 
públic i privat, creat a la comar-
ca l’any 2013 i presidit per Josep 
Gonzàlez (empresari català i pre-
sident de Pimec).

Actualment, l’Ajuntament de 

Tremp treballa en diferents pro-
jectes força ambiciosos, alguns 
d’ells d’abast supramunicipal. En 
aquest sentit, l’equip de govern 
aposta per entrar a formar part 
de la Societat de Foment del Pa-
llars Jussà, SA, coneguda com 
JussActiu, ja que el principal dels 
seus objectius és la promoció del 
desenvolupament econòmic de 

cadascun dels municipis i, en ge-
neral, de la comarca del Pallars 
Jussà. Amb l’acord subscrit di-
vendres, l’Ajuntament de Tremp 
passarà a formar part del Consell 
d’Administració de l’entitat amb 
6 accions, per 6.000 € en total, 
i el mateix alcalde serà el repre-
sentant del consistori a l’òrgan de 
gestió. En el ple, l’alcalde de la lo-
calitat, Joan Ubach, va manifestar 
la seva satisfacció per l’aprovació 
de l’acord perquè entén que la 
capital de la comarca ha de te-
nir un paper destacat a JussActiu 
i perquè creu que l’entrada de 
l’Ajuntament de Tremp represen-
tarà un nou impuls pels serveis.

El ple de l’Ajuntament 
de Tremp aprova la seva 
incorporació a JussActiu

FOTO: aj. de Tremp / La sessió plenària es va celebrar divendres


