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lleida i comarques

patrimoni després del sinistre

emergències

Passió pel campanar

Desenes de curiosos visiten el lloc de l’ensorrament de l’església de Rosselló || Veïns
volen recuperar el temple, ja sigui restaurant-lo o construint-ne un altre
amado forrolla

R. banyeres

❘ rosselló ❘ Rosselló va atreure
ahir un degoteig constant de
curiosos que volien veure amb
els seus propis ulls la impactant
imatge del campanar esfondrat
divendres. A banda de veïns del
poble a qui fins i tot costava
creure el que havia succeït, la
plaça de l’església va concentrar
nombrosos visitants de municipis propers com Lleida, Torrefarrera, Alpicat o Alguaire,
entre d’altres. Fins i tot un grup
de ciclistes va parar la seua ruta per contemplar la magnitud
de la destrossa. “Impactant” o
“impressionant” eren les paraules que podien escoltar-se amb
més freqüència. I com que els
selfies estan a l’ordre del dia,
les fotografies immortalitzant
els visitants al costat de la zona
0 van ser una constant. La majoria van coincidir en la “forta
impressió” que suposava, a més
d’alegrar-se de l’absència de víctimes en un lloc habitualment
molt freqüentat. Entre veïns i
visitants podien escoltar-se opinions disperses sobre si valdria
més la pena rehabilitar el temple
o construir-ne un de nou, encara
que coincidien en la necessitat
d’un estudi tècnic que detalli
l’estat actual i si existiria o no
perill. Així mateix, malgrat que
molts opinaven que havia sigut
un accident inevitable, també coincidien que és necessari vetllar pel manteniment del
patrimoni a fi d’evitar que es
deteriori i s’arribi a extrems com
aquests. Això sí, els feligresos es
mostraven més que decidits que
“lluitarem entre tots per recuperar l’església, ja sigui aquesta o,
si no és possible, i això ho hauran de decidir els experts, una
altra”, com va afirmar Carme,
una veïna de Rosselló, que havia
acudit a la missa celebrada, com
dissabte, al despatx parroquial.
Aquesta situació es repetirà en
les pròximes setmanes mentre
es duguin a terme els treballs de
neteja de la zona i els informes
tècnics valorin les actuacions
que s’han de dur a terme a partir d’ara.
Dissabte el bisbat de Lleida
ja va anunciar que examinarà
en els pròxims mesos l’estat de
conservació de totes les esglésies de la diòcesi. El campanar
es va enfonsar dos setmanes
després de detectar-se esquerdes. L’alcalde, Josep Abad, va
recordar que avui continuaran
les tasques de desenrunament i
consolidació de l’edifici, a més
de valorar els danys i estudiar
com se sufragarà la reparació.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

L’església de Rosselló va atreure un degoteig constant de curiosos durant tot el dia d’ahir.

l’opinió de veïns i visitants

Joana

Carme

«Potser el millor seria
enderrocar-la»

«Preferiria que se’n
construís una altra»

«Lluitarem per
recuperar l’església»

z “Potser el millor seria enderrocar-la i construir-ne una de nova per evitar que torni a succeir,
encara que això ho hauran de
decidir els professionals. El més
important és que no ha calgut
lamentar danys personals perquè
és un espai molt freqüentat.”

z ”Ha sigut molt impactant. Preferiria que pogués fer-se una
altra església nova perquè ara
potser no és segura, però això ho
sabran els experts. Aquests accidents passen però potser hauria
d’incrementar-se el manteniment
perquè ningú patís danys.”

z “Espero que pugui arreglar-se
encara que sóc conscient que
haurà de passar un temps. De tota manera, si no és possible, buscarem la forma de tenir una altra
església; el que està clar és que
lluitarem per recuperar-la, ja sigui
nova o restaurada.”

rosselló

❘ lleida ❘ Els Bombers de la Generalitat van sufocar ahir a
la tarda un incendi al carrer
Germans Izquierdo, al barri
de la Mariola de Lleida, que
va provocar danys a tres
contenidors i un vehicle. Els
Bombers van rebre l’avís del
foc a les 18.39 hores i fins al
lloc van desplaçar una dotació, que va treballar durant
45 minuts. Les flames van
afectar la façana de l’immoble situat en el número 8.
D’altra banda, els Bombers
també van sufocar ahir al
matí un incendi d’un contenidor a Mollerussa. La Urbana de Lleida va arrestar
la setmana passada un home
que va calar foc a diversos
contenidors a la Zona Alta
durant la matinada.
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Reparen una
fuga de gas
a Pardinyes
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Incendi de
contenidors
i un cotxe a
la Mariola

Rosselló

❘ lleida ❘ Guàrdia Urbana i
Bombers van acudir la matinada d’ahir al barri de
Pardinyes de Lleida per una
fuga de gas entre els carrers
Tarragona i Ramon Argilés.
Els Bombers van rebre l’avís
a les 4.33 hores, van comprovar que hi havia una fuga de gas en una canonada
exterior i van tallar la clau
de pas, de forma que no es
va haver de desallotjar cap
veí. Tècnics de la companyia
van procedir durant el matí a la reparació de l’avaria,
que es va produir per causes
desconegudes.
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Cada any hi ha a
Catalunya 3.000
desaparicions
Rosa i Gemma

Manel
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«Espero que pugui
restaurar-se»

«Hauria de vetllar-se
pel patrimoni»

«Crec que s’ha
actuat bé»

z “Hem vingut a veure com ha
quedat i és impressionant. Espero que pugui restaurar-se i
conservar-se peces com aquesta
portalada, que és fantàstica, però
la decisió ha de ser dels experts i
dels veïns. Crec que en aquest cas
s’ha actuat bé.”

z “És impressionant i una llàstima
que passi això amb elements de
valor històric. No sé a qui correspon però potser s’hauria de vetllar una mica més per mantenir el
patrimoni. M’agradaria que pogués rehabilitar-se, però la decisió és dels veïns.”

z “Hem vingut a veure-ho en directe perquè ens va arribar el vídeo. Espero que es pugui restaurar l’església, però l’important és
que ho valorin els experts i es decideixi en funció del més necessari. Crec que s’ha actuat bé, però el
patrimoni hauria de controlar-se.”
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❘ barcelona ❘ A Catalunya es
denuncien cada any unes
3.000 desaparicions i en el
98% dels casos s’acaba trobant la persona, va explicar
ahir Daniel Cejas, un dels
responsables de l’Oficina
d’Atenció a les Famílies de
Persones Desaparegudes dels
Mossos d’Esquadra.
Aquesta oficina també
ofereix suport psicològic i
assessorament jurídic. El 50
per cent dels desapareguts
tenen entre 18 i 64 anys i el
42% són menors d’entre 13
i 17 anys.

