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Os s’ofereix per custodiar
les campanes de Rosselló

jnc

La trobada de campaners estrenarà un toc en honor a les de la
població del Segrià || Per tal que els veïns puguin visitar-les
lleonard delshams

e. farnell

❘ os de Balaguer ❘ La pròxima
trobada de campaners que se
celebrarà a Os de Balaguer els
dies 23 i 24 d’abril estrenarà
un repic en honor a les campanes emmudides de Rosselló.
La iniciativa pretén recordar
d’aquesta manera les que no
es poden escoltar com les de
la població del Segrià, després
que s’esfondrés el campanar el
mes de gener passat. La confraria de campaners de Catalunya, amb seu a Os de Balaguer,
ha ofert al municipi de Rosselló
la possibilitat de deixar-les en
dipòsit al Museu de la Campana de Catalunya, ubicat al
castell d’Os de Balaguer, fins
que tinguin un nou campanar i
establir un conveni de manera
que els veïns de Rosselló puguin anar a visitar-les lliurement quan vulguin i fins i tot
tocar-les.
Així ho va confirmar ahir el
president de la confraria, Jaume León, i l’alcalde de Rosse-

Consell de la JNC a Balaguer davant de 200 militants
Una de les campanes recuperades després de l’enderroc a Rosselló.

lló, Josep Abad, que va agrair
la iniciativa que ajuda a mantenir viu el record dels repics.
No obstant, Abad va indicar
que de moment les campanes
de Rosselló seguiran guardades al mateix magatzem que
són ara fins que se sapiguen
els terminis de reconstrucció.

“Si els terminis s’allarguessin en el temps estudiaríem la
possibilitat d’ubicar-les provisionalment al museu d’Os de
Balaguer”, va destacar Abad.
Els últims tres anys la trobada
de campaners ha estrenat un
repic a favor d’alguna causa
solidària.

❘ Balaguer ❘ La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) va
celebrar ahir el consell nacional a Balaguer amb la presència de 200 militants. El secretari general, Sergi Miquel, va
recordar que l’organització juvenil ha “de ser ambiciosa”
perquè “el procés de refundació de CDC necessita que els
joves identifiquin el partit i se’l sentin seu”.

Bellcaire millora les voreres del carrer Bonavista
❘ Bellcaire d’Urgell ❘ L’ajuntament de Bellcaire d’Urgell està
duent a terme les obres de millora de les voreres del carrer
Bonavista i que integren un dels camins escolars de la població. L’actuació finalitzarà la setmana vinent.

