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La nova tarifa porta la guerra de
l’aigua al consell de la Segarra
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Rosselló demana aixecar una església nova si
la reconstrucció de l’actual no dóna garanties

La baixa qualitat del material amb què es va fer el temple, una de les possibles causes de l’ensorrament
|| Referèndum per decidir si els veïns han de col·laborar en el finançament del futur projecte
itmar fabregat

E. Farnell

❘ Rosselló ❘ Més de 200 veïns
de Rosselló van mostrar ahir
malestar davant la falta de previsió del bisbat de Lleida després de l’aparició de les esquerdes al temple i que finalment
van provocar l’enfonsament del
campanar de l’església divendres. En el transcurs de l’assemblea veïnal, en la qual l’equip de
govern va donar a conèixer la
cronologia dels fets, la majoria
dels presents van apostar per
aixecar una nova església ja que
la reconstrucció de l’actual no
ofereix les màximes garanties
per la baixa qualitat del material amb què es va construir el
temple. L’alcalde, Josep Abad,
acompanyat per l’arquitecta municipal, Noemí Banyeres, van
destacar que després de l’ensorrament els primers informes
dels tècnics han constatat que
el material “és de molt baixa
qualitat, tant les pedres com la
tàpia de les parets. En conjunt,
l’església es trobava en un estat
molt, molt precari”. “Un factor important que cal tenir en
compte si el bisbat opta per fer
una reconstrucció perquè haurà
de garantir la màxima seguretat
de la resta de cúpules.” Segons
el primer edil, la comissió de
seguiment de les obres (amb
més tècnics especialitzats) exi-

totes les causes de l’enfonsament i aleshores “serà el bisbat
de Lleida el que valorarà si val
més la pena aixecar una església nova o reconstruir l’actual”.
Abad va avançar un referèndum
si arriba el cas que el consistori hagi de finançar part de les
obres. “Si hem d’invertir en
una cosa que no serà nostra ha
de ser el poble el que ho decideixi a través d’un referèndum”,
va dir en aquest sentit. D’altra
banda, ajuntament i bisbat han
acordat que els enterraments
es faran al tanatori de Lleida
o al municipal; les comunions
al Casal, igual que els batejos
o casaments, que es pactaran
amb els feligresos.
El consistor i preveu que
aquesta setmana finalitzin els
treballs de neteja per poder accedir al temple i retirar els béns
de valor i “salvaguardar-los”
fins que es disposi d’un nou
temple.

Carta del bisbat
L’equip de govern va informar els veïns en assemblea sobre la cronologia dels fets.

girà totes les garanties perquè
això es compleixi. Molts dels
presents van insistir que ha de
ser el bisbat de Lleida el que es
faci càrrec del finançament del
nou projecte. En aquest sentit,

l’alcalde va apuntar, després de
les primeres reunions amb responsables del departament de
Cultura i Patrimoni de la Generalitat, la possibilitat de rebre
ajuts per a la nova església, que

és “més que probable”, atès que
va assegurar que el bisbat ja ha
manifestat que “no pot assumir-ho”, va dir Abad.
El consistori espera l’informe
definitiu que ha de determinar

El bisbat ha enviat a tots els
capellans de les diòcesis de
Lleida una carta perquè facin
en un termini de tres mesos un
inventari de les reparacions que
necessiten les esglésies o que
informin de la necessitat d’una
revisió per part dels tècnics de
la diòcesi.
segre Tàrrega

òscar mirón

La restauració
d’esglésies,
pendent
d’ajuts públics

Institucions aporten
2 de cada 3 euros
❘ Lleida ❘ La restauració, rehabilitació i manteniment d’esglésies,
ermites i cases rectorals depèn
majoritàriament dels ajuts públics que reben les parròquies.
El director del departament de
Patrimoni Immobiliari de la
diòcesi de Lleida, Joan Ramon
Ezquerra, va explicar ahir que
anualment el bisbat inverteix
100.000 euros en la restauració
de patrimoni malgrat que la inversió anual final oscil·la entre
els 300.000 i 400.000 euros.
La quantitat restant l’aporten
les mateixes parròquies, ajuntaments, particulars i administracions amb ajuts diversos per

Els operaris van treballar ahir en la neteja de l’entorn de l’església de Rosselló, i a Vilagrassa segueix la restauració del campanar.

restaurar els temples. En aquest
cas, el 60 per cent de la inversió
feta per la Diputació respecte
a la restauració de Patrimoni
durant el període 2010-2014 va
ser destinada a béns eclesiàstics.
Així mateix, Ezquerra va apuntar que actualment una dotze-

na de parròquies han sol·licitat
ajuts al bisbat per realitzar alguna intervenció. Va destacar que
entre els últims quatre o cinc
anys les 250 esglésies i ermites
de la diòcesi han estat revisades o han comptat amb alguna
inspecció.

També el vicari general del
Bisbat d’Urgell, Josep Maria
Mauri, va afirmar que durant
els últims deu anys s’han rehabilitat més de 260 esglésies i va
destacar que les millores han
estat possibles gràcies als ajuts
i subvencions per part dels ajun-

taments, parròquies, diòcesi,
Diputació i Generalitat. Entre
els tres bisbats actualment es
treballa en desenes de temples
com Torres de Segre, Vilanova de la Barca, Llesp, Montgai,
Vilagrassa, Àger, Albagés o
Almenar.

