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Veïns de rosselló agafen de record pedres de la torre dipositades al costat del camp de futbol.
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redacció
❘ lleiDa ❘ Una pedra com a record. 
Veïns de Rosselló recullen runa 
del campanar de Sant Pere, que 
es va ensorrar divendres passat 
(vegeu SEGRE de dissabte), i 
també ho fan curiosos d’altres 
localitats que, des del cap de 
setmana passat, han acudit a la 
plaça de l’Església a contemplar 
les restes de la torre. Per aconse-
guir un fragment, alguns s’han 
internat en el perímetre tan-
cat, fins i tot quan maquinària 
pesant treballa a retirar la runa. 
A aquests treballs se sumen ja 
les primeres actuacions de sa-
nejament de l’església, amb la 
caiguda controlada de carreus 
inestables. Per evitar riscos, el 

consistori ha traslladat part de 
les restes del campanar barroc a 
una parcel·la al costat del camp 
de futbol i ha emès un pregó en 
el qual convida els interessats a 
recollir-los allà.

Al llarg de la jornada s’hi po-
dia veure persones enduent-se 
alguna de les pedres diposita-
des al costat del camp de futbol. 
Alguns eren veïns que, davant 
de la possibilitat que la resta de 
l’església acabi demolida, volien 
assegurar-se un fragment que 
els recordés el lloc on van cele-
brar el seu casament o el bateig 
dels seus fills. 

El futur del temple encara es-
tà per decidir, a l’espera de l’ava-
luació definitiva dels desperfec-
tes i de la valoració de les obres 
necessàries per restaurar-lo. El 

Pedres del campanar caigut a 
Rosselló, ‘souvenir’ per als veïns
L’ajuntament les deixa al costat del camp de futbol perquè puguin agafar-les sense 
risc || Prossegueix el desenrunament i inicien el sanejament de l’església

municipis després de l’ensorrament

Treballs de sanejament de la façana de l’església.
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consistori ha apuntat que pot re-
sultar més costós que construir 
una nova església i part dels 
veïns defensen aquesta opció 
per motius de seguretat (vegeu 
SEGRE d’ahir).

Assemblea veïnal i comissió
D’altra banda, el consistori 

de Rosselló ha convocat una as-
semblea veïnal demà a la tarda 
per tractar sobre l’ensorrament 
de l’església. Per la seua part, 
el grup de Rosselló per Tot-
hom-Entesa, a l’oposició, de-
manarà avui a l’ajuntament una 
comissió per investigar les cau-
ses de l’ensorrament, establir si 
van existir responsabilitats i fer 
seguiment de la reconstrucció 
o de la construcció d’una nova 
església.

caiguda conTrolada
Operaris van provocar ahir 
la caiguda de carreus 
inestables a l’església un 
cop esfondrada la torre

Renoven una línia del 
Sobirà amb helicòpter
❘ esterri ❘ La companyia elèc-
trica Endesa ha conclòs els 
treballs per renovar una línia 
a Esterri d’Àneu. Va usar-se 
per fer-ho un helicòpter a 
fi de minimitzar l’impacte 
a la zona, de difícil accés i 
pròxima al Parc Nacional 
d’Aigüestortes. L’actuació, 
amb un pressupost de 23.300 
euros, ha inclòs la substitu-
ció de cinc pals de fusta per 
torres metàl·liques amb ele-
ments de protecció per a les 
aus.

Negocien una moció  
en defensa de Conill
❘ tàrrega ❘ El grup d’ERC en el 
consell de l’Urgell negociarà 
amb les diferents formacions 
una moció per preservar els 
Plans de Conill. Els republi-
cans van presentar una mo-
ció en aquest sentit en el ple 
de la setmana passada, si bé 
van acceptar ajornar la vota-
ció per provar d’obtenir un 
consens sobre aquesta qües-
tió. S’ha de recordar que el 
projecte per a una planta de 
compostatge a la zona ha es-
tat objecte de rebuig veïnal i 
ecologista.

Integració de la línia  
de la Pobla a Balaguer
❘ balaguer ❘ L’empresa públi-
ca Infraestructures de la Ge-
neralitat ha tret a concurs la 
redacció del projecte per a la 
integració urbana de la línia 
Lleida-la Pobla a Balaguer. 
El pressupost de licitació és 
de 109.263 euros i el termini 
per completar-lo és de vuit 
mesos.

Biomassa en edificis 
municipals de Solsona
❘ sOlsOna ❘ L’ajuntament de 
Solsona estudia la viabilitat 
d’instal·lar calderes de bio-
massa forestal per substituir 
les de gasoil en edificis mu-
nicipals. El consistori ja ha 
encarregat un informe tècnic 
sobre l’estalvi energètic que 
pot suposar.

montoliu de segarra, de nou sense telèfon 
pel sisè robatori de cable en dos mesos

comunicacions incidències

el cable tallat a Montoliu de Segarra.

x. SanTeSMaSSeS
❘ mOntOliu De segarra ❘ Els veïns de 
Montoliu de Segarra van tornar 
a quedar-se ahir sense servei 
telefònic a causa d’un nou ro-
batori del cable dilluns a la ma-
tinada. És el sisè furt d’aquest 
tipus en dos mesos (l’anterior 
va ser dijous passat), el mateix 
nombre que ha patit Torrefeta 
i Florejacs. 

L’alcalde de Montoliu, Vicens 
Roig, va destacar que resulten 
especialment afectades les set 

persones grans del municipi que 
tenen servei de teleassistència. 
Són persones que viuen soles i 
que, en cas d’emergència, pre-
ment un botó alerten els serveis 
sanitaris.

El primer edil va assenyalar 
que aquests robatoris són difí-
cils d’aturar, ja que els lladres 
els porten a terme en una de 
les zones més despoblades de 
la comarca i a les proximitats 
de carreteres que faciliten una 
fugida ràpida. El de la matinada 

de dilluns va ocórrer al costat 
de la carretera L-214, vora l’en-
creuament de la carretera de 
Robinat, poc transitada i que 
permet una segona connexió 
directa amb l’autovia A-2.

Robatori al mirador del Baix Sió
D’altra banda, l’ajuntament 

de Montgai va denunciar ahir 
davant dels Mossos d’Esquadra 
el robatori de part del camp clos 
del mirador de Baix Sió, infor-
ma Segre Tàrrega.

x. santesmasses


