
Rosselló descarta la construcció 
d’una nova església i es treballa 
per reconstruir l’actual temple
D’aquí un mes es sabrà quants diners costa tornar 
aixecar el campanar i com s’ha de fer l’obra
Rosselló
ACN
Hi ha predisposició institucional 
per col·laborar en la restauració 
de l’església de Rosselló (Segrià) 
després que fa poc més de tres 
setmanes es va esfondrar el cam-
panar. Així ho va assegurar ahir el 
rector de la parròquia i secretari 
del Bisbat de Lleida, Victor Espi-
nosa, després de la reunió que 
es va celebrar a l’Ajuntament del 
municipi amb presència també 
de la Diputació de Lleida i repre-
sentants del Departament de Cul-
tura i Patrimoni. De moment, les 
parts van acordar l’encàrrec als 
arquitectes d’una diagnosi ‘’certa 
i profunda’’ sobre l’estat en que 
es troba l’edifici per tal de deter-
minar d’aquí a un mes i mig com i 
quant costarà fer aquesta recons-
trucció. L’alcalde Josep Abad va 
descartar la construcció d’un nou 
temple i espera que es pugui re-
cuperar l’actual església de la for-
ma més ‘’versemblant’’ possible 
a com era. 

De moment encara no hi ha 

una xifra aproximada del que pot 
costar la restauració de l’església 
de Rosselló després de la caiguda 
del campanar fa tres setmanes. 
Primer caldrà que els arquitectes 
facin una diagnosi sobre l’estat 
actual de l’edifici i determinar, en 
primer lloc, si és possible la res-
tauració, com s’ha de fer per ga-
rantir al màxim la seguretat i qui 
se’n fa responsable. 

El rector de la parròquia va ex-
plicar que serà llavors, quan totes 
les administracions ‘’veurem les 
possibilitats reals i econòmiques’’ 
del que es pot aportar per finalit-
zar l’edifici.

Espinosa però, si que va voler 
deixar clar que hi ha predisposi-
ció de totes les administracions 
per tirar endavant aquesta re-
construcció tot i que de moment, 
aquesta primera fase que  es av 
fer des que van tenir lloc l’esfon-
drament fins ara, en que es van 
fer uns treballs per consolidar 
l’edifici i evitar danys majors, ha 
estat assumida pel Bisbat de Llei-
da.

El Partit Popular 
defensa el 
Pla Hidrològic      
de l’Ebre
La diputada del Partit Popular 
Català al Parlament, Marisa 
Xandri, va mostrar ahir el seu 
suport al document de la Fede-
ració de Regants de l’Ebre (FE-
REBRO) en defensa del Pla Hi-
drològic de la conca de l’Ebre. 
“Aquesta és la resposta dels 
regants al doble discurs contra-
dictori del Govern de la Gene-
ralitat”, va apuntar la diputada 
remarcant que el document es-
tà signat també per la gran ma-
joria de regants catalans. Xan-
dri creu que “és el moment de 
dir prou a les ambigüitats del 
Govern de la Generalitat”.

Lleida dóna un 
total de 117 tones 
de tèxtil usat per a 
finalitats socials
Els veïns i veïnes de les comar-
ques de Lleida han donat 117 
tones de tèxtil usat a Humana 
Fundación Pueblo para Pueblo 
durant el 2015 per a finalitats 
socials. Humana és una orga-
nització no governamental per 
al desenvolupament que des 
del 1987 promou la protecció 
del medi ambient mitjançant 
la reutilització del tèxtil i duu 
a terme programes de coope-
ració a Àfrica, Amèrica Llatina 
i Àsia.

12 COMARQUES | MARTES 23 DE FEBRERO DE 2016

L’OBJECTIU ÉS SALVAGUARDAR L’EDIFICI 
Es vol reconstruir l’actual temple i tornar-lo a l’estat 
original. En aquest sentit es va pronunciar ahir l’alcalde 
Josep Abad, que va dir que treballaran per ‘’salvaguardar 
l’edifici’’ i fer-lo ‘’el més versemblant possible’’ al que hi 
havia fa tres setmanes. FOTO: ACN

Tot apunta a què l’Ajuntament 
de Sunyer, a la comarca del Se-
grià, acordarà celebrar els balls 
de les festes dels patrons de la 
població durant els caps de set-
mana, segons va afirmar ahir 
l’alcalde, Isac Beà.
Fins ara els balls es fan el dia que 
es celebra el patró encara que si-
gui entre setmana però a partir 
d’ara els balls es podrien passar 
a cap de setmana.

Aquest diumenge Sunyer va 
celebrar una consulta entre els 
veïns, promoguda per l’Ajunta-
ment, on es va preguntar l’opi-
nió sobre aquesta qüestió.

De les 321 persones convo-
cades, van votar 76, és a dir, un 
23,5%. En concret, 4 vots van 
ser per a què el ball es fes el dia 

del patró; 43 vots, per a què es 
passes a cap de setmana, i 28 es 
van mostrar partidaris d’elimi-
nar el ball. També es va registrar 
un vot en blanc. Sunyer celebra 
ball pels seus tres patrons: San-
ta Llúcia, Sant Isidor i la Nativitat 
de Maria, al setembre. A partir 
d’ara segurament passaran a cap 
de setmana.

Sunyer acorda passar als 
caps de setmana el Ball de 
la festa dels patrons

Aquesta 
opció va ser 

la més votada 
a la consulta 

Endesa i el Parc Natural de l’Alt 
Pirineu va iniciar a finals de 2015 
un estudi que s’ampliarà durant 
tot el 2016 a la conca del Cardós, 
al Pallars Sobirà, per tal d’obtenir 
informació sobre la situació de 
l’almesquera, un mamífer aquà-
tic en perill a escala mundial, i els 
factors que condicionen la seva 
presència a la zona.  Durant els 
anys 2013 i 2014 es va fer una 
revisió de la freqüència de l’al-
mesquera al Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, que és un espai protegit 
estratègic per a la conservació de 
l’espècie, tant a escala catalana 
com europea, dins el marc dels 
espais de Natura 2000. Aquest 

estudi va consistir en revisar els 
mateixos llocs del Parc, en total 
66 punts, que s’havien prospec-
tat en l’estudi que l’any 2000 es 
va fer per a conèixer la distribu-
ció de l’espècie a Catalunya. Era la 
primera vegada que es feia un es-
tudi d’aquest tipus per a l’almes-
quera, ja que enlloc no se n’ha fet 

cap altre que permeti comparar 
la seva freqüència en diferents 
anys als mateixos llocs i fent ser-
vir un mètode idèntic. Els resul-
tats d’aquest estudi van posar de 
manifest una regressió molt forta 
de l’almesquera a la vall de Car-
dós, un sector dels Pirineus on 
era un animal corrent l’any 2000.

Endesa farà 
estudis al Pallars 
Sobirà sobre 
la situació de 
l’almesquera
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