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Rosselló admet ara que l’església ja
tenia esquerdes des del setembre
Dos mesos després de desplomar-se el campanar diu que sempre n’hi va haver
ajuntament de rosselló

a. batlle

❘ rosselló ❘ L’alcalde de Rosselló, Josep Abad, va reconèixer
ahir que l’església de Sant Pere
de la localitat ja presentava al
setembre “una esquerda a la paret per la qual el temple es va
esfondrar” el 29 de gener, un
extrem que fins al moment el
consistori no havia confirmat.
“Sempre hi ha hagut esquerdes
tant al campanar com a la resta
de l’estructura” de l’església, va
explicar Abad en un ple, que
tanmateix va rebutjar afirmar que la presència d’aquesta
“maleïda esquerda” a l’edifici
en provoqués l’ensorrament.
El primer edil va assegurar en
aquest sentit que l’ajuntament
arreglava tots els desperfectes
que apareixien al temple, tot i
que “sempre” sota la supervisió
del bisbat de Lleida, propietari
de l’edifici.
Abad, a més, va anunciar la
convocatòria per al proper 16
d’abril d’una jornada amb arquitectes i estructuristes que
permetrà saber el perquè del

Esquerdes ■ Una imatge del 6 de setembre del 2015 disponible
al web de l’ajuntament de Rosselló mostra la presència d’almenys
una esquerda a la paret del campanar.
col·lapse. L’ajuntament, d’altra
banda, recopila informació i
imatges de totes les actuacions
de manteniment que s’han portat a terme a l’església.
L’alcalde de Rosselló va admetre la presència d’aquestes
esquerdes després que el regidor
de Rosselló per Tothom-Entesa
(ICV), David Ricart, difongués
una imatge en la qual es pot ob-

servar l’esquerda, que des de
l’ensorrament ha disparat les
especulacions a la localitat.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

ICV denuncia una
“intromissió” del
PP en el procés
de reconstrucció
■ La senadora d’En Comú Podem per Lleida, Sara Vilà, va denunciar que
“sense tenir representació
al consistori” de Rosselló
i “sense cap petició” del
govern municipal, el Partit Popular ha presentat
una proposta de resolució al Parlament per instar el Govern a col·laborar econòmicament en la
restauració del campanar.
Segons Vilà, a banda de
suposar “una intromissió en la independència
municipal”, la iniciativa
és “un nyap” ja que està
mal redactada. La senadora, a més, va atribuir al
bisbat la presentació de la
iniciativa.

Oliana soterra una
línia de baixa tensió
❘ oliana ❘ Oliana ha aprovat
de forma definitiva el projecte que preveu soterrar les
línies elèctriques de baixa
tensió que travessen l’avinguda Barcelona, que la població acaba de reformar. El
projecte suposa una implica
de 8.500 euros i, segons va
avançar ahir l’alcalde, Miquel Sala, es durà a terme durant els propers dies. Preveu
convertir en subterrània una
línia que actualment és aèria
i que provoca un important
impacte visual, informa C.
Sans.

Constaten l’expansió
de boscos al Pirineu
❘ solsona ❘ Un estudi d’investigadors del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya,
el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals,
la Universitat de Barcelona i
el Consell Superior d’Investigacions Científiques que
publica la revista Global
Ecology and Biogeography
afirma que els boscos del
Pirineu han avançat uns 40
metres entre els anys 1956 i
2006 per la disminució de la
pressió ramadera, un factor
que fins i tot ha pesat més
que el canvi climàtic.

