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❘ rosselló ❘ Una comissió formada 
per l’equip de govern de Rosse-
lló (CiU) i els dos grups de l’opo-
sició, ERC i Entesa, participarà 
en el seguiment de les obres a 
l’església de Rosselló després 
de l’ensorrament del campa-
nar divendres passat. Així ho 
van acordar ahir a la nit les tres 
formacions en una junta de por-
taveus, en la qual el consistori 
es va comprometre a emetre 
un informe per a l’oposició so-
bre la seua actuació davant de 
l’aparició d’esquerdes a la tor-
re. El futur del temple encara 
es desconeix i el municipi no 
descarta la possibilitat de de-
molir l’immoble encara dret per 
construir-ne un de nou. D’altra 
banda, els treballs de saneja-
ment han obligat a enderrocar 
de forma controlada part de la 
façana i de la coberta, danyades 
per l’esfondrament.

La creació d’aquesta comissió 
conjunta era una petició d’ERC 
i Entesa, que esperen ara l’in-
forme oficial de l’ajuntament 
per pronunciar-se sobre l’actu-
ació del govern local. Durant 
la trobada, van preguntar per 
què no es va apuntalar la torre 
a l’aparèixer les esquerdes, una 
cosa que el consistori va atri-
buir, una vegada més, al breu 
lapse de temps entre que es van 
detectar i l’enfonsament.

Aquesta sessió a l’ajuntament 
precedeix l’assemblea veïnal 
que l’equip de govern ha con-

vocat avui per informar els ve-
ïns sobre les circumstàncies de 
l’enfonsament del campanar i 
de les possibles opcions a partir 
d’ara. Arriba en un moment en 
què part dels veïns es formu-
len preguntes o critiquen ober-
tament l’actuació de l’equip de 
govern i del bisbat de Lleida. 
Algunes d’aquestes són per què 
no es va apuntalar l’immoble, 
per què s’hi van seguir cele-
brant actes religiosos i fins i tot 

programant-s’hi per als propers 
mesos i què va provocar l’esfon-
drament de la torre.

 S’hi suma la difusió d’imat-
ges que, suposadament, mos-
trarien una profunda esquerda 
al campanar ja a finals de l’any 
passat, molt abans del que han 
declarat el municipi i el bisbat. 
A preguntes de l’oposició, el go-
vern local va respondre que van 
ser preses pocs dies abans de 
l’ensorrament.

Part de la façana i de la coberta, enderrocada ahir per seguretat per l’esfrondrament de la torre.
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Comissió de tots els partits a 
Rosselló sobre el futur de l’església
Part de la façana i de la coberta, demolides després de l’ensorrament del campanar

municipis sinistre 

Cervera i deu municipis de la 
Segarra, contra el nou sistema 
tarifari de l’aigua de la comarca

aigua potable

x. SanteSmaSSeS
❘ cervera ❘ Onze dels 21 alcaldes 
de la Segarra s’oposen al nou 
sistema tarifari de l’aigua de la 
comarca, que se sotmetrà avui 
a l’aprovació del ple del con-
sell. Aquests edils manifesta-
ran el seu rebuig en una moció, 
que inclou entre els signants 
l’alcalde de Cervera, Ramon 
Royes. Precisament, Royes ha 
sigut un dels més crítics amb el 
sistema actual i el seu municipi 
seria el més beneficiat amb el 
nou, amb un estalvi anual de 
140.000 euros.

Royes va reconèixer que 
“sempre ens hem queixat del 
repartiment del preu de l’ai-
gua”, però creu que la propos-
ta per canviar-lo “pot suposar 
una ruptura a nivell comar-
cal”. Per això, planteja ajor-
nar-la i buscar “un pacte equi-
tatiu per als 21 municipis”. Per 

a Royes, la decisió de Cervera 
respon a “exercir el lideratge” 
com a capital de la Segarra. El 
sistema actual és especialment 
costós per a Cervera i Guisso-
na, que paguen una dotació 
de 300 litres per habitant i dia 

sense arribar a consumir-los. 
En canvi, pobles amb moltes 
granges consumeixen molt 
més sense pagar per l’aigua 
en la mateixa proporció. S’ha 
de recordar que el nou sistema 
aposta per pagar en funció del 
consum.

buScar equitat
els contraris al nou sistema 
demanen buscar un altre 
repartiment que satisfaci 
els municipis

redacció
❘ aitona ❘ La protectora d’animals 
Amigos Peludos Bajo Cinca va 
informar que un treballador del 
servei de recollida d’escombra-
ries va rescatar dilluns a última 
hora de la tarda una ventrada 
de cadells de l’interior d’un con-
tenidor a Aitona. L’operari es 
disposava a buidar el conteni-
dor dins del camió de les escom-
braries quan va detectar cinc 
cadells vius. 

L’operari va trucar a la pro-
tectora, que va acudir al lloc per 
fer-se càrrec dels animals, que 
tenen poc més d’una setmana 
de vida. Allí, una gossa els va 
alletar. 

Des de la protectora van voler 
agrair la traça dels operaris ja 
que “han evitat que morissin 
aixafats al camió de les escom-
braries” i van demanar, a tra-
vés de les xarxes socials, que “si 

rescaten cinc cadells de l’interior 
d’un contenidor a aitona

successos fauna

L’operari va entregar la ventrada a la protectora.

amigos peluDos bajo cinca

algú sap d’on han pogut sortir” 
es posin en contacte amb ells. 
En els últims mesos, algunes 
protectores de les comarques 
de Lleida han denunciat l’aban-

dó i el maltractament a gossos. 
S’ha de recordar que en quatre 
casos, a Balaguer (2), Miralcamp 
i Fraga, gossos van aparèixer 
ferits per trets i cops.

Tavascan resisteix 
la calor i obre 
totes les pistes

esquí

❘ lleiDa ❘ L’estació de Tavascan 
tenia ahir oberta la totalitat 
del seu domini esquiable, 
amb cinc pistes d’esquí alpí i 
catorze recorreguts nòrdics, 
segons van explicar fonts del 
complex. Val a recordar que 
l’estació, propietat de l’ajun-
tament de Lladorre, resisteix 
així després d’un gener ex-
cepcionalment càlid i amb 
escasses nevades que, en les 
últimes setmanes, han obli-
gat a tancar més de vint qui-
lòmetres de pistes nòrdiques 
en el conjunt de les estacions 
del Pirineu lleidatà (vegeu 
SEGRE d’ahir.)

Venia  
psicòtrops a 
menors a Sort

detenció

❘ lleiDa ❘ Un veí de Sort de 
48 anys i de nacionalitat es-
panyola va ser detingut di-
jous passat a la capital del 
Pallars Sobirà acusat d’un 
delicte contra la salut públi-
ca. Els Mossos d’Esquadra 
van obrir una investigació 
al detectar que algú venia 
medicaments psicotròpics a 
menors. Al registrar el domi-
cili del detingut, que té ante-
cedents penals, es van trobar 
103 comprimits d’aquestes 
substàncies. Va quedar en lli-
bertat amb càrrecs després 
de passar a disposició.

les notícies sobre les esglésies de 
rosselló i almenar, a lleida tV

vegeu el vídeo al mòbil amb el codi.


