
assumeixi aquesta responsabi-
litat en cas que no els sigui pos-
sible fer-ho. Si fos així serien els 
tècnics de la diòcesi els qui s’en-
carregarien de fer la revisió de 
les teulades tot i que els costos 
repercutirien en les respectives 
parròquies.

Des del bisbat es demana a les 
parròquies que comuniquin du-

rant aquest mes quina d’aquestes 
possibilitats prefereixen i afegei-
xen que el departament de Pa-
trimoni Immobiliari facilitarà a 
cada parròquia les dades de les 
propietats de cada parròquia, ja 
siguin esglésies o ermites, perquè 
es pugui fer el seguiment adient.

En paral·lel, segons van expli-
car fonts del bisbat, un tècnic es-
pecialista en estructures analitza 
per què es va esfondrar el campa-
nar i quines mesures cal prendre 
a partir d’ara.

El bisbat de Lleida insta els seus 
rectors a revisar les teulades de 
totes les esglésies en tres mesos
Cada parròquia haurà de comunicar si assumeix directament 
aquest encàrrec o si delega la feina en els tècnics de la diòcesi
Pocs dies després de 
l’ensorrament del campanar 
de Rosselló el bisbat de 
Lleida demana a les seves  
parròquies que revisin 
les teulades d’esglésies 
i ermites per garantir la 
conservació dels edificis.

Lleida/Rosselló
F. GUILLAUMET/S. MARTÍNEZ
Amb la voluntat de garantir una 
bona conservació del patrimoni 
de la diòcesi de Lleida, el bisbat 
ha enviat una carta als mossens 
de totes les parròquies en la que 
recorda la necessitat de vetllar 
pel bon estat de les teulades de 
“temples, cases parroquials i er-
mites” i els insta a revisar-les en 
el període de tres mesos.

La carta, que coincideix en el 
temps amb l’esfondrament del 
campanar de l’església de Ros-
selló, es va enviar ahir a totes 
les parròquies i està signada pel 
director del Departament de Pa-
trimoni Immobiliari del Bisbat de 
Lleida, mossèn Ramon Ezquerra. 
La missiva recorda que aquesta 
recomanació es va fer ja fa temps 
i proposa als mossens que diguin 
si serà la pròpia parròquia la que 
“es compromet” a revisar les teu-
lades “en el termini de tres me-
sos” o si cal que sigui el bisbat qui 

La carta s’envia 
pocs dies 

després del cas 
de Rosselló
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L’alcalde de Rosselló informa els veïns de 
com es va esfondrar el campanar de l’església
L’alcalde de Rosselló, Josep Abad, es va reunir ahir amb els veïns de la localitat per informar-los de 
com es van anar desenvolupant els fets des de que es va detectar la primera esquerda al campanar 
de l’església fins que aquest es va esfondrar el passat 29 de gener. “Com a alcalde tinc la obligació de 
ser transparent i explicar els veïns l’ordre cronològic dels fets i les actuacions”, va assegurar. 
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