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Futbol. El Barça remunta (2-1)
davant d’un dur Atlètic de
Madrid que va acabar amb 9

Poliesportiu. El Cadí escombra
el cuer (89-48) i derrota de
l’ICG Lleida d’hoquei (5-2)
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Els últims ceramistes que
mantenen la tradició a
Verdú
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Giménez anuncia un pla d’inspeccions a la diòcesi de Lleida que començarà “com més aviat millor”

El bisbat revisarà les esglésies
per l’ensorrament a Rosselló
Reconstrucció || Demanarà ajuts
a les administracions per refer la
desplomada o construir-la de nou

Alternativa || Les misses, al local
parroquial, i ahir en va acollir una
per agrair que no hi hagués víctimes

amado forrolla

Municipis || Els alcaldes reclamen
un millor manteniment dels edificis
religiosos de les seues localitats
òscar mirón

En estat crític una
dona després de
sortir de la via el
seu cotxe a la C-14
al Solsonès

Diversos veïns al costat
de l’església sinistrada.

Una dona de 34 anys i veïna
de Palau Solità i Plegamans es
trobava ahir a la nit en estat crític després de resultar ferida al
matí, al sortir de la via el cotxe
en el qual viatjava juntament
amb la seua parella i el seu fill
a la C-14, a Pinell de Solsonès.
comarques ❘ 20

Més de 2.000 lleidatans
ja han fet testament
vital per decidir sobre
la seua mort

El bisbe va fer missa en un local.

El bisbe de Lleida, Salvador
Giménez, va anunciar ahir que
iniciaran “com més aviat millor” la revisió de l’estat de totes
les esglésies de la diòcesi després de la caiguda de la de Rosselló. Demanarà ajuts per reconstruir el temple o aixecar-lo
de nou, si no pot ser rehabilitat.

Aquesta alternativa, permesa
per la normativa vigent, guanya
adeptes progressivament davant
del nul avenç en la despenalització de l’eutanàsia a Espanya.
comarques ❘ 16-17
amado forrolla

Gasolina a menys d’un euro a 20 estacions de Lleida
ECONOMIA ❘ 29

és notícia ❘ 3-5
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Ferida crítica una dona en un
accident a la C-14 al Solsonès

www.segre.com/comarques
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Tremp refà el projecte per traslladar
el mercat setmanal
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municipis després del sinistre

El bisbat de Lleida examinarà les esglésies
arran de la caiguda del campanar de Rosselló

Giménez anuncia una diagnosi de l’estat de conservació de tots els temples en els propers mesos || Donen
per fet que caldrà enderrocar part de l’edifici malmès al caure la torre per seguretat
òscar mirón

r. ramírez

❘ lleida ❘ El bisbat de Lleida examinarà en els propers mesos
l’estat de conservació de totes
les esglésies de la diòcesi, arran
de l’ensorrament divendres passat del campanar de Rosselló,
dos setmanes després de detectar-hi profundes esquerdes (vegeu SEGRE d’ahir). Així ho va
explicar ahir el bisbe, Salvador
Giménez Valls, que va apuntar
que, actualment, la gran majoria
de les intervencions del bisbat
als temples de la seua propietat
tenen lloc quan rectors, feligresos o l’Administració adverteixen sobre problemes o carències
en aquests edificis.
Giménez va comparar aquesta manera d’actuar amb “el
manteniment que una família
fa de casa seua”. Davant un
enfocament basat a reaccionar
davant d’incidències concretes, va apuntar la conveniència
d’elaborar una diagnosi dels immobles de la diòcesi per “saber
com estan les coses”. “Començarem aquest estudi com més
aviat millor”, va assegurar el
bisbe. Aquestes declaracions
arriben quan diferents municipis reclamen un millor manteniment d’aquest patrimoni històric
(vegeu la pàgina 4).

Veïns i curiosos van acudir al llarg del dia a Rosselló a fotografiar la runa del campanar.
amado forrolla

ajuda per a obres

El bisbat obtindrà ajuda
entre les diferents
administracions per
sufragar obres a Rosselló
Per la seua banda, queda pendent l’examen i la valoració dels
danys que ha patit l’església de
Sant Pere de Rosselló després de
caure la torre. Arran d’una primera inspecció de l’ajuntament
divendres a la tarda, fonts municipals donaven ahir per fet que,
per motius de seguretat, serà
necessari fer caure almenys una
part de la nau lateral, danyada
per l’ensorrament.
Es desconeix encara quant del
temple del segle XVIII quedarà
dempeus al final d’aquest procés
de sanejament i si la resta de
l’immoble serà susceptible de
rehabilitació. L’enfonsament va
arrossegar part de la coberta i
la façana, mentre que l’interior
va quedar cobert de runa. L’alcalde, Josep Abad, va apuntar
la possibilitat que restaurar l’església pugui resultar més costós

Cent feligresos
donen gràcies
perquè el sinistre
no va tenir víctimes
n Prop d’u n centenar
de feligresos van deixar
ahir petit el local parroquial proper a l’església
de Rosselló, on el bisbe
de Lleida, Santiago Giménez Valls, va oficiar una
missa en la qual va donar
gràcies perquè el sinistre
de divendres passat es va
saldar sense desgràcies
personals. Aquest espai,
situat a pocs metres del
temple acordonat, haurà
d’acollir durant un temps
indefinit les cerimònies
religioses d’aquesta localitat del Segrià, a l’espera
d’una solució per a l’església arran de la caiguda del
campanar. Tant els sacerdots de Rosselló com el
bisbe van assegurar que
l’activitat de la parròquia
seguirà amb normalitat.
A pocs metres d’allà, desenes de curiosos acudien
a fotografiar les restes del
campanar, arran del vídeo
de la seua caiguda difós
a la televisió i a internet.

les claus

Assegurança a tercers

z El bisbat va apuntar que la seua assegurança cobrirà els danys
que la caiguda del campanar va
ocasionar en habitatges, però
probablement no els del temple.

Ensorrament “imprevisible”

El bisbe de Lleida, al local parroquial, que acull ara les cerimònies religioses a Rosselló.

que construir-ne una de nova.
Tanmateix, va apuntar que correspon al bisbat decidir què cal
fer perquè “Rosselló torni a tenir església”.
La diòcesi, per la seua part,
va declinar pronunciar-se sobre la possibilitat de demolir per
complet l’església barroca, a l’espera de disposar de l’informe

definitiu sobre l’abast dels danys
i conèixer les diferents opcions
d’actuació i el cost de cada una.
En qualsevol cas, van indicar
que demanaran la col·laboració de les administracions per
sufragar les obres. “La parròquia de Rosselló no és prou gran
per pagar-les”, va dir el bisbe.
Amb l’església clausurada i la

retirada de runa encara en curs,
Giménez va oficiar a la tarda la
primera missa al local parroquial, on se celebraran a partir
d’ara les cerimònies religioses.
A pocs metres d’allà, desenes
de curiosos van acudir al llarg
del dia a la plaça de l’Església
de Rosselló per fotografiar les
ruïnes del campanar.

z El bisbe va insistir que l’ensorrament era “imprevisible” i que
“ningú ens va advertir que podia
ser tan imminent”. Va recordar
que la torre va caure abans que
disposessin de l’estudi per consolidar-la. Sobre els motius del
sinistre, van apuntar a la demolició de la rectoria annexa, juntamenet amb les obres per augmentar l’alçada del campanar.

Generalitat
z El director general de Patrimoni, Jusèp Boya, va contactar amb
consistori i bisbat per oferir-los
col·laboració arran de l’ensorrament de la torre.
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Els bells topònims

l’ascensor

Turisme de
catàstrofe

M

vaig dir dic dic Dídac i allà on vaig posar
’escriu a través del director
Capdella poso Cabdella. En fi, que em
d’aquest diari, des del bartemo que es mantindrà la polèmica i els
celoní carrer del Portal de
filòlegs l’aprofitaran per seguir fent buSanta Madrona, la senyora Ester Franquesa, directora general i
llir l’olla, per a disgust d’autoritats locals
presidenta de la Comissió de Toponímia,
i veïns d’aquell nucli de la Vall Fosca i
a propòsit d’un article que vaig publicar
gaudi dels aficionats a l’onomàstica reaquí el passat 27 de desembre, contracreativa, que no són pocs a casa nostra.
dient la meva afirmació en el sentit que
Aquest estiu passat, per exemple, el porla Generalitat havia acabat acceptant la
tal Catorze.cat va organitzar un concurs
denominació Capdella amb p, en compper escollir el nom més bonic entre les
localitats dels Països Catalans. De no ser
tes de Cabdella amb b, oficial fins alesper la peresa i una declarada tecnofòbia
hores, i segons que sembla encara ara, Em temo que es
que m’impedeix de participar en aquesta
perquè tal com puntualitza la referida
mena de convocatòries on-line, m’hauria
alt càrrec del Departament de Cultura mantindrà la
atrevit a suggerir unes quantes candien la seva carta del tot correcta però polèmica i els
una mica freda, el canvi de grafia instat filòlegs l’aprofitaran
dates: Florejacs, Torrelameu, Aitona,
pel municipi pallarès no ha sigut admès,
Oliana, Vall-de-roures, Cabanabona,
contràriament a les informacions que fa per seguir fent
Talltendre, Aiguabella... aquesta daruns mesos en va donar la premsa. Ja em bullir l’olla
rera, per cert, ben a prop de Cabdella o
sabran disculpar la senyora Franquesa
Capdella. Al final, entre les propostes
i els amables lectors, és evident que em
presentades, que no sé si van ser poques
vaig precipitar, però el cas és sóc dels il·lusos que encara o moltes, va imposar-se la de l’escriptor rossellonès
es creuen allò que llegeixen al diari (vaja, em penso (vull dir el Rosselló de Perpinyà, no pas el del Segrià)
no ho vaig somiar, la veritat és que la toponímia no Joan-Lluís Lluís, que era Els Omells de Na Gaia, poblet
acostuma a figurar –encara– entre les meves fantasi- de l’Urgell el nom del qual li suggeria, sense haver-hi
es oníriques). Per tant, com que rectificar passa per posat mai els peus, i potser per això mateix, “un món
ser cosa de savis, ara mateix me l’embeino i allà on de fantasia, amb elfs i unicorns”. Caram.

xavier santesmasses

L’ensorrament de
l’església de Roselló
va provocar que divendres nombrosos
mitjans de comunicació acudíssim a la localitat. Ahir, en l’inici
del cap de setmana,
va ser el torn de veïns
d’altres municipis,
que van acudir a veure amb els seus propis ulls com ha quedat l’edifici i la majoria van aprofitar per
fer la foto de rigor
amb els seus mòbils.

És un dels responsabres de l’organització de la festa de
la Llordera de Torà, que obre el teló
de la celebració del
Carnaval a Lleida.

Mocions
més àgils

Azadeh Khajeh

Els regidors de la
Paeria sembla que
volen començar a
posar fre als interminables debats sobre
les mocions. Així
doncs, encara que hi
continua havent llibertat per presentar
les que tots creguin
convenients, ara els
diferents grups ja no
intervenen en les que
estan consensuades,
les quals s’aproven
després de ser llegides pel secretari.

la imatge
del dia

Jordi Vila

L’artista iraniana establerta a Lleida estrena una exposició
que inclou una pintura sobre l’Holocaust
que va ser prohibida
al seu país d’origen.

Tania Pérez
El Cadí la Seu, equip
del qual és capitana,
va aconseguir ahir
una nova victòria
que l’atansa al seu
objectiu de jugar el
play-off pel títol.

Torà vibra amb el
Carnaval centenari
Un any més, Torà va
obrir la celebració del
Carnaval a les comarques de Lleida amb la
seua festa de la Llordera, de la qual el ball del
Brut i la Bruta és l’acte
més emblemàtic, ja que
és una tradició que es
remunta al segle XVIII.
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Bratislav Gasic
El cessament ha tardat, però al final el
ministre de Defensa
serbi és destituït per
un groller comentari
masclista a una periodista al desembre.

