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La “fatiga de materials”, causa 
probable de l’esfondrament  
del campanar de Rosselló
Rosselló
S. MARTÍNEZ
L’Ajuntament de Rosselló va aco-
llir ahir una jornada sobre l’esfon-
drament del campanar de la loca-
litat durant la qual els experts van 
concloure que una de les causes 
més probables del col·lapse ha es-
tat la “degradació dels materials”, 
segons l’arquitecte Carles Pubill. 
Els participants van coincidir en 
proposar un canvi de protocol 
per tal de “detectar els problemes 
abans que passin”. I és que es té 
constància de que l’any 1965 va 
caure un bocí de la cornissa de 
l’edifici. Els assistents van consi-
derar la possibilitat de mantenir 
les restes de l’edifici existent i es-
tudiar la manera de reparar-lo.   FOTO: Lídia Sabaté / La jornada es va celebrar a l’Ajuntament de Rosselló

Part d’una teulada de la casa 
situada al número 97 de l’avin-
guda Catalunya d’Alcarràs es va 
enfonsar ahir a dos quarts de 
dues del migdia. No es va regis-

trar cap dany personal ja que la 
casa està abandonada i per tant 
no hi havia ningú a dins i en el 
moment de l’esfondrament no 
passava cap vianant per la zona.

S’ensorren dues bigues 
d’una teulada a Alcarràs

FOTO: Lídia Sabaté / En el moment dels fets no hi havia gent a la zona

Puigverd celebra la Festa Sant Jordi i el Drac
Puigverd de Lleida celebra aquest cap de setmana la seva 11a Festa Medieval Sant Jordi i el Drac i 
s’espera superar els 5.000 visitants. Ahir a la tarda va tenir lloc el tradicional torneig medieval de tir 
amb arc a càrrec dels arquers de Puigverd de Lleida de l’ACC i dels Falcons de Leyda. Per als més petits 
va haver-hi cercavila i un taller i una gimcana de cavalleria. / FOTO: Tony Alcántara

Recollida i 
classificació 
de residus 
a l’Alta 
Ribagorça
L’activitat es desenvoluparà 
el 8 de maig i consistirà en 
realitzar un recorregut a peu 
pel Camí de l’Aigua des del 
Pont de Suert fins a l’ermita del 
Remei. Durant la caminada 
s’aniran recollint els residus 
que es vagin trobant, i 
posteriorment es farà una 
classificació i valoració de tot 
el que es reculli. L’activitat es 
diu Let’s Clean Up i s’emmarca 
en la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus.

Un motorista 
ferit i un altre 
il·lès en un 
accident a la 
C-12 a Àger
Dues motos van patir un acci-
dent ahir prop de les 17.00 ho-
res en caure al punt quilomè-
tric 202 de la carretera C -12 a 
Àger. Un d’ells va quedar il·lès 
després de la caiguda, mentre 
que un altre va ser evacuat a 
l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida després 
de trencar-se un dit. Segons la 
informació facilitada pels Bom-
bers, que es van presentar en el 
lloc de l’accident, les dues mo-
tos feien el trajecte juntes.


