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Imatge de la visita que uns 80 tècnics i experts en patrimoni van fer ahir a l’església de rosselló.
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a. batlle
❘ rosselló ❘ L’arquitecte contractat 
pel bisbat de Lleida per determi-
nar les causes de l’ensorrament 
del campanar de l’església de 
Rosselló, Miquel Àngel Sala, 
va admetre ahir que l’estat dels 
murs de la torre i “un mal ús 
dels materials” van fer inevi-
table el col·lapse del passat 29 
de gener. Segons Sala, que va 
participar en la jornada tècni-
ca organitzada a l’ajuntament 
de la localitat per l’Associació 
de Restauradors de Patrimoni 
Arquitectònic, en l’època en 
què es va construir el temple de 
Rosselló (segle XVIII) aquestes 
estructures s’aixecaven a partir 
de murs formats per “tres fulls”: 
dos capes de pedra paral·leles 
que  s’omplien amb argamassa. 
No obstant,  segons va dir, en el 
cas de Rosselló “només hi ha-
via la façana de pedra d’uns 20 
centímetres de gruix i una capa 
d’argamassa de 80 centímetres”, 
sense el recobriment interior de 
roca. Aquesta “asimetria” en el 
disseny es va agreujar amb el 
pas del temps i les humitats (el 
1786, només 24 anys després 
d’acabar-se la construcció, ja es 
van detectar problemes impor-
tants per aquesta raó en la base 
del temple) van provocar que la 
capa d’argamassa s’anés lami-
nant i desenganxant de la fa-
çana, fent que el pes de l’edifici 
anés recaient cada vegada més 
en el mur de pedra. “Al ser un 
material rígid, la roca es bom-
ba fins que es trenca i provoca 
l’ensorrament”, va concloure 
l’arquitecte, que va descartar 
l’“esgotament dels materials”. 
Sala, que ara espera els resul-
tats de la prospecció de mate-
rials i un estudi geotècnic per 
acabar el seu informe sobre el 
sinistre, va afegir, a més, que 
“no s’han detectat patologies 
als fonaments” i que les nom-
broses actuacions practicades 
per tapar esquerdes al llarg dels 
anys van agreujar les afectaci-
ons per humitat. “S’utilitzaven 
materials impermeables i això 
va provocar que les capil·laritats 
del terra anessin arribant cada 
vegada més amunt”, va explicar.

Per la seua part, l’arquitecta 
municipal de Rosselló, Noemí 
Bañeres, va assegurar que des-
coneixia que només el revesti-
ment del campanar era de pedra 
fins a l’11 de gener, quan va ins-
peccionar per primera vegada 
les esquerdes que van anunciar 
l’ensorrament.

Un informe del bisbat qualifica 
d’inevitable l’ensorrament de Rosselló
L’estudi, encarregat a un arquitecte, veu en la humitat i els errors de disseny les 
causes || L’ajuntament va descobrir les deficiències constructives l’11 de gener
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Miquel Àngel Sala, a l’esquerra, explicant les actuacions fetes per assegurar el temple.

itmar fabregat

n L’arquitecta i presidenta de 
l’Associació de Restauradors 
de Patrimoni Arquitectònic 
(Arparq), Mercè Manonelles, 
va reclamar ahir que les ad-
ministracions i els propietaris 
de l’“extens i ric” patrimoni 
arquitectònic català s’haurien 
de fer càrrec d’impulsar plans 
per tal de conèixer l’estat de 
conservació real de tots els 
edificis que estan catalogats 

i per portar a terme el seu 
manteniment. 

“Ja ho deia Jeroni Martorell 
(el primer director del Servei 
de Catalogació i Conservació 
de Monuments de Catalunya 
impulsat per la Mancomu-
nitat): netejar unes cobertes 
pot evitar haver de recons-
truir-les”, va recordar Ma-
nonelles, que va opinar que 
només d’aquesta manera po-

drien evitar-se casos com el 
que el passat 29 de gener es 
va produir a Rosselló.

La presidenta d’Arparq, a 
més, va dir que quan es tracta 
de patrimoni “només es par-
la d’actuacions d’urgència”, i 
va reivindicar la necessitat de 
fer més jornades com la que 
la seua associació va organit-
zar a Rosselló, “ja que és una 
qüestió sensible”.

“Mantenir és més barat que reconstruir”

Torrefarrera 
inaugura els actes de 
la setmana cultural

municipis

❘ torrefarrera ❘ L’alcalde de 
Torrefarrera, Jordi Latorre, 
inaugura aquesta tarda la 29 
edició de la setmana cultural 
de la localitat, que es prolon-
garà fins diumenge vinent, 
24 d’abril, amb una vintena 
d’activitats relacionades amb 
la música, la pintura, la salut 
i la infantesa. Els actes, no 
obstant, van començar di-
vendres amb un contacontes 
i un homenatge a les famílies 
nouvingudes a la localitat.

Cassolada a 
la Seu en suport  
als refugiats

cooperació

❘ la seu ❘ La Plataforma Suport 
Refugiades Alt Urgell, for-
mada per diferents col·lectius 
de la comarca, ha convocat 
una doble protesta a la ca-
pital per protestar contra el 
tancament de fronteres de-
cretat per la UE per frenar 
l’arribada de refugiats (vegeu 
la pàgina 25). A les 18.30 ho-
res hi haurà una cassolada i a 
les 19.00 es procedirà al tall 
de la carretera N-145.

Estudien com 
ampliar la festa del 
corder de Tremp

municipis

❘ tremp ❘ L’alcalde de Tremp, 
Joan Ubach, va assegurar 
ahir que l’ajuntament estudi-
arà com ampliar el certamen 
Pallars Terra de Corder, que 
avui celebra la segona edició 
a Pinell de Tremp amb els ti-
quets esgotats. 

Segons l’alcalde, hi ha es-
pai disponible per cuinar més 
corders, però ampliar la fes-
ta podria allargar massa la 
jornada.

Cremes controlades 
al Jussà per  
formar joves

medi ambient

❘ tremp ❘ El Grup Especial de 
Prevenció d’Incendis i els 
Agents Rurals van dur a ter-
me una crema controlada 
divendres passat al paratge 
d’Ordials i Grallers de Tremp 
per recuperar pastures i, a la 
vegada, per tal de formar un 
grup de dotze joves alumnes 
d’un curs de gestió forestal 
a les zones rurals promogut 
des del consell comarcal del 
Pallars Jussà.

La notícia,  
a Lleida tV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


