
Àger impulsa una campanya    
de micromecenatge per arreglar    
la teulada de l’Ermita de Pedra
Les obres per canviar les bigues i refer el sostre del santuari 
ubicat en ple Montsec d’Ares estan valorades en uns 10.000€
L’Ajuntament d’Àger, la 
parròquia i la Fundació 
Arnau Mir de Tost han 
començat una campanya 
per recollir fons destinats 
a reparar la teulada del 
santuari de l’Ermita de 
Pedra del Montsec d’Ares.
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Canviar les bigues i reparar el 
sostre del santuari de l’Ermita 
de Pedra. Aquest és l’objectiu de 
la campanya de micromecenat-
ge que impulsen l’Ajuntament 
d’Àger, la parròquia i la Fundació 
Arnau Mir de Tost per reparar la 
teulada de l’Ermita de Pedra (ara 
en mal estat) i assegurar així la 
conservació del conjunt ubicat en 
ple Montsec d’Ares.

L’alcalde d’Àger, Lluís Ardiaca, 
estima entre 8.000 i 10.000 euros 
el cost de les obres de reparació 
de la teulada de l’Ermita de Pe-
dra, un conjunt arquitectònic que 
es remunta al segle XII i que més 
tard es va convertir en santuari. 
La campanya de micromecenat-
ge està destinada a reunir fons 
per restaurar el sostre de la Ca-
sa de l’Ermità, una ampliació del 
segle XVI i reformada dos segles 
després que contè una façana 
neoromànica del 1928 (aquesta 
façana és, precisament, la que es 
veu des de la Vall d’Àger emmig 
del Montsec d’Ares). 

EVITAR HUMITATS AL SOSTRE

Segons explica el professor 
de la UdL Francesc Fité des de 
fa anys hi ha un compte obert 
per abordar petites actuacions al 
conjunt (la restauració del cam-
bril de la Mare de Déu danyat per 
la caiguda d’unes roques o les 
obres al sostre de l’ermita origi-
nària annexa al conjunt en són un 
exemple). Per abordar les obres 
de la teulada del conjunt, que 
també fa necessari aïllar el sostre 
per evitar les humitats, fa falta 
ara una inversió més important i 
per això els impulsors de la inicia-
tiva recorren al micromecenatge.
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Tot i que l’Ermita de Pedra té 
els seus orígens en el Castell de 
Pedra (del segle XII) no va ser 
fins uns segles més tard quan 
aquest conjunt es va conver-
tir en Santuari. De fet, segons 
explica Francesc Fité, el comte 
Pere d’Urgell ja va escriure als 
paers d’Àger perquè acollissin 
un ermità. Des de llavors l’Ermi-
ta de Pedra ha estat “el santu-
ari marià per excel·lència de la 
Vall d’Àger” i el lloc on se cele-
bra l’aplec el dia de la segona 
Pasqua. Al conjunt també hi ha 
una rèplica de la Mare de Déu 
de Pedra, una imatge desapare-
guda el 1936.

El comte Pere 
d’Urgell ja es va 
interessar per 
aquest santuari 
de la Vall d’Àger
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Dos camions van traslladar ahir 
runa des de la plaça de l’esglé-
sia enderrocada de Rosselló fins 
una zona d’aparcament prope-
ra al nou camp de futbol per a 
que tots els  veïns que vulguin 
s’emportin de record pedres del 
campanar. 

Josep Abad, alcalde de Ros-
selló, va explicar ahir que “hem 
hagut de prendre mesures de 
seguretat perquè, inclús quan 
estaven les màquines treballant, 
hi havia gent agafant pedres del 
terra”. “També hem portat pe-
dres de grans dimensions per a 
què les puguin carregar al cotxe 
si ho creuen necessari”, afegia el 
batlle. Malgrat la curiositat del 

fet, Abad considerava urgent 
evitar que algú prengués mal 
buscant pedres entre la runa ja 
que, des de que va caure l’histò-
ric campanar el passat divendres 
al migdia, no ha parat el dego-
teig de curiosos que s’han tras-
lladat fins al lloc dels fets.

Per la seva part, el rector de 

Porten runa de l’església de 
Rosselló per a què puguin 
agafar les pedres de record

l’església de Rosselló, Josep Ma-
ria Escorihuela, va afirmar ahir 
que quan s’acabin les tasques 
per recollir la runa hauran de ser 
els tècnics els que facin un càlcul 
del que necessita l’església per 
reconstruir-la. Serà doncs quan 

el Bisbat de Lleida decideixi en 
quina mesura podrà ajudar a re-
parar els danys ocasionats. En 
aquest sentit, Escorihuela va dir 
que la parròquia no té fons per 
assumir la reforma, “com a qual-
sevol parròquia de poble”.
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El mossèn 
diu que a la 

parròquia no 
hi ha fons per 
fer la reforma


