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Balaguer exigeix retirar una grua
pel risc de vuit nius de cigonyes
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municipis patrimoni

L’arquitecte del bisbat certifica que el temple
de Rosselló admet ser reconstruït

No hi ha problemes estructurals que ho impedeixin || El consistori demana poder utilitzar l’església
com més aviat millor, que es garanteixi la màxima seguretat i determinar qui finançarà les obres
itmar fabregat

e. farnell

❘ Rosselló ❘ Els informes preliminars de l’arquitecte del bisbat
de Lleida, Miquel Àngel Sala,
sobre l’església de Sant Pere de
Rosselló, que el dia 29 de gener va patir l’ensorrament del
seu campanar, certifiquen que
l’estructura actual del temple
admet la rehabilitació. “Se’n
pot dur a terme una restauració, caldrà veure si per fases,
sencera o de quin tipus, encara
que sí que es pot actuar perquè
l’estat actual en el qual es troba
l’església compleix les condicions necessàries per fer-ho”, va
dir. No obstant, va indicar que
actualment s’elaboren estudis
en els terrenys per disposar del
diagnòstic definitiu, però “que
no s’han detectat patologies als
fonaments ni a l’estructura”. Per
la seua part, el rector de Rosselló, Víctor Espinosa, va assenyalar que el bisbat espera per tenir
els informes definitius i les diferents opcions de rehabilitació,
així com la valoració econòmica
de qualsevol de les opcions. “A
partir d’allà, decidirem entre totes les parts com duem a terme
l’actuació de millora.”
L’alcalde de Rosselló, Josep
Abad, va apuntar la necessitat de saber si realment existeixen garanties de seguretat i
que l’estat actual del temple és
segur. “Una vegada sapiguem
el diagnòstic definitiu, ens han
de garantir que és segur.” Així
mateix, Abad va confiar a poder disposar dels informes tècnics en “una setmana o dos”.
Va insistir que la prioritat per

les claus

Precedents

z L’ajuntament ja va detectar el
2004 que el campanar es trobava en estat “ruïnós” i que,
tot i així, “no es va fer res” per
millorar-ne l’estat. El 2010 es va
impulsar el procés per declarar l’església com a Bé Cultural
d’Interès Local, amb un expedient que assegurés que l’estat
de conservació de l’església era
“acceptable”.

Detecció de les esquerdes

El 16 d’abril passat es va fer una visita guiada al temple amb els tècnics i els arquitectes.

actes litúrgics

El consistori demana tancar
l’estructura al més aviat
possible per poder celebrar
actes litúrgics
al municipi és poder disposar
del temple com més aviat millor.
“No només per als actes litúrgics, les cerimònies diverses o
els enterraments, sinó perquè
existeix una necessitat de cobrir

diputació de lleida

l’estructura i evitar que l’aigua
o la humitat es filtrin a l’interior o a les parets.” Segons el
primer edil, el campanar podria aixecar-se per fases, “no
cal que sigui ara, podrien passar
anys, però sí que s’ha de cobrir
l’estructura”.
En el moment en què es tingui l’informe definitiu, que ha
d’incloure també la valoració
econòmica de la rehabilitació
del campanar, la comissió tècnica, formada per l’ajuntament, el
bisbat de Lleida, l’àrea de Patri-

moni Artístic i Cultural del bisbat, el departament de Cultura,
l’IEI, la Diputació i l’arquitecte,
es tornarà a reunir per acordar
les actuacions necessàries i com
s’ha d’abordar el finançament
de l’obra. Segons fonts pròximes
al projecte, la restauració podria implicar una inversió que
superés els 800.000 euros. Amb
tot, tant el rector de l’església
de Rosselló, Víctor Espinosa,
com l’alcalde, Josep Abad, desconeixien ahir el cost exacte de
la rehabilitació del temple.

z L’11 de gener d’aquest any
s’observa l’aparició d’esquerdes
al campanar, que per la seua ràpida aparició semblen greus, i
durant les dos setmanes abans
de l’ensorrament, el consistori
demana al bisbat que s’actuï en
el seu manteniment per la perillositat que suposava la presència de les esquerdes. El dia 26
de gener, el consistori ordena
comprovar cada dia l’avenç de
les esquerdes.

Ensorrament
z El dia 29 de gener passat,
des de primera hora del matí,
a les 7.35 hores, ja s’observen
despreniments de roques del
campanar i el consistori ordena el desallotjament dels veïns
de la zona i s’acordona la plaça. Hores més tard, al voltant
de les 11 del matí, es produeix
l’ensorrament de la torre del
campanar i s’activa el protocol
d’emergència.

promoció turisme

Més de 200 motoristes arriben a Lleida
convidats per Moturisme de la Diputació

Un moment de la presentació a la Diputació de Lleida.

❘ lleida ❘ Moturisme Ara Lleida
serà l’amfitrió de la primera trobada a Lleida de viatgers amb
moto, que espera reunir més de
200 aficionats de tot l’Estat a la
capital del Segrià del 13 al 15
de maig. Moturisme Ara Lleida és un nou producte turístic
vinculat a les motos creat per
la Diputació a través del Patronat de Turisme que és pioner a
Catalunya i a Espanya, que ja
ha aconseguit que 70 establiments obtinguin el segell que

els acredita com a especialment
condicionats per rebre aquesta
mena de viatgers. Els organitzadors de l’esdeveniment són
Lluís Oromí, propietari de Moto 2, i Jordi Esteve, i compten
amb el suport de la institució
provincial. Una de les primeres
activitats de Moturisme ha estat
la promoció d’aquesta trobada
itinerant, que en aquesta ocasió
recala a Ponent.
Les més de 200 persones que
estaran en aquest congrés estan

allotjades en diversos hotels de
la ciutat. Dissabte 14 s’oferirà
una sèrie de conferències de
personalitats vinculades a la
moto, com ara Lluís Pont, la
periodista Gemma Perellada o
Mikel Silvestre, que té un programa sobre viatges en moto a
La 2. Per a diumenge, està prevista una sortida multitudinària
d’aquests 200 motoristes adscrits per conèixer les Garrigues.
A l’Albagés coneixeran el celler
Clos Pons.

