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El campanar de Rosselló ja
amenaçava ruïna l’any 2004
L’actual Ajuntament troba un informe amb fotos d’aquell any
al consistori, que alertava del “perill real” d’esfondrament
L’actual alcalde de Rosselló
afirma que les fotos de 2004
del campanar que s’han
trobat en dependències
municipals “s’hi pot apreciar
d’una forma ben clara l’estat
ruïnós del campanar i no es
va fer res de res”.
Rosselló
REDACCIÓ
El campanar de l’església de Rosselló ja amenaçava ruïna l’any
2004, segons un informe de l’arquitecte municipal d’aleshores
que ahir a la nit va ser presentat
als veïns de la població en el marc
d’una reunió que va convocar
l’Ajuntament.
“Se’ns ha culpat a nosaltres”
de l’esfrondament del campanar, afirmava ahir l’alcalde, Josep
Abad, “però aquest informe que
hem trobat en un calaix de la oficina dels arquitectes del consistori ja exposava que el campanar
marcava i avisava”.
L’informe, que no s’hauria
entrat al registre del consistori,
consta també de fotografies on
es veu “els forats” que hi havia
en el campanar l’any 2004, que
van ser tapats per paletes, “però
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no es va fer l’actuació necessària,
per la qual cosa amb els anys s’ha
anat degradant i en un mes va
caure el campanar, des que van
veure la darrera esquerda i varem
activar el protocol”.
“Les fotos, que es trobaven en
les dependències municipals, ens
han provocat esgarrifances, vergonya i un fort sentiment d’impotència. S’hi pot apreciar, d’una
forma ben clara l’estat ruïnós del
campanar ja l’any 2004. No cal te-

nir coneixements d’arquitectura
per veure la situació en què estava. No es va fer res de res, es van
limitar a tapar els forats, i aquestes fotos no es trobaven ni entrades a registre a l’ajuntament,
estaven guardades en un calaix”,
afirma l’actual alcalde.
Segons Abad, si no s’hagués
activat el protocol, “hagués pogut
haver una desgràcia molt gran ja
que la plaça de l’església és un lloc
molt concorregut, per casaments,

comunions, enterraments,...”.
L’actual alcalde no entén com
havent l’informe de l’arquitecte
municipal l’any 2004 “no es va fer
res” i per tant “la gent de Rosselló
hem estat convivint amb un perill
real”. “I no solament això, a l’any
2010 l’Ajuntament de Rosselló
va encomanar realitzar un document per a que es declarés l’església com a Bé d’Interès Cultural
i Local i aquest document determina que l’estat de conservació
és acceptable. El paper ho aguanta tot, però la realitat ha estat una

altra”, diu Abad.
Quan es va fer l’informe del
campanar l’any 2004 era alcalde
de Rosselló Genís Casanoves, de
CiU, i quan es va fer el de la declaració de Bé d’Interès Cultural
Local, el republicà Jaume Fernández.
L’esfrondament total i fulminant del campanar de l’església
de Rosselló, que va tenir lloc el
29 de gener, va tenir un enorme impacte mediàtic ja que no
és gens habitual que s’enfonsin
d’aquesta manera campanars en
la seva totalitat enmig d’un poble
habitat i a ple dia. “Quan nosaltres vam veure l’esquerda que
ens alarma (la del frontal) vàrem
posar en funcionament tots els
protocols i totes les notificacions
que calia realitzar. Vam informar
al Bisbat (els propietaris) i ho
vàrem comunicar a la resta d’administracions”, diu l’alcalde, que
afegeix que “en paral·lel des de
l’Ajuntament es continuava fent
un seguiment exhaustiu i diari.
Aquesta tasca de seguiment ha
evitat que els mals ocasionats no
haguessin estat molt superiors i
no haguéssim hagut de plorar cap
tipus de desgràcia”.

Endesa ha tractat
290 tones de
residus a les
comarques de
Lleida el 2015
Endesa ha retirat, tractat i gestionat 290,991 tones de residus
durant el 2015 a les comarques
lleidatanes. Es tracta de deixalles de tot tipus, derivades de
diferents obres de manteniment
i de millora de la xarxa elèctrica
que la Companyia realitza a la
demarcació. Aquesta mesura és
conseqüència de la progressiva
implantació del Sistema de Gestió Ambiental i dels seus procediments.
Del total de material processat, 138,924 tones corresponen a
residus especials, com oli aïllant,
emulsions d’aigua amb oli i transformadors; mentre que el gruix
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important de deixalles que s’han
hagut de gestionar són les conegudes com a residus no especials.
Es tracta de 152,067 tones de
ferralla, aïlladors, runa, cablejat
elèctric, pals de formigó, paper i
plàstics, entre d’altres.
El tractament de bona part
d’aquests residus s’ha dut a ter-

me en instal·lacions específiques
que la Companyia té a tal efecte
a la subestació de Magraners, a la
ciutat de Lleida. Aquestes infraestructures estan equipades amb
un seguit de compartiments amb
contenidors específics degudament etiquetats d’acord amb la
naturalesa de cada residu.
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Jornades d’infermeria
pediàtrica a Almacelles
Les dependències del Centre
Residencial de Betula Alba d’Almacelles van acollir ahir la inauguració de les terceres Jornades
d’Infermeria Pediàtrica de les Te-

rres de Ponent, que van comptar
amb l’assistència de més d’un
centenar de professionals. L’alcalde va demanar de potenciar
l’ABS d’Almacelles.

