
L’Ajuntament de Rosselló, el Bis-
bat de Lleida, l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs (IEI) i el Departament 
de Patrimoni de la Generalitat 
es van reunir ahir a Rosselló per 
tal de definir el pressupost de la 
rehabilitació de l’església de Sant 
Pere d’aquest municipi del Segrià, 
de la qual es va esfondrar el cam-
panar el passat 29 de gener.

El secretari canceller del Bis-
bat de Lleida, Víctor Espinosa, va 
explicar ahir que durant la reunió 
es va presentar un pressupost 
de rehabilitació d’uns 120.000 
euros. A més, Espinosa va afegir 
que també han decidit crear una 
comissió de treball. El secretari 
del Bisbat va afirmar que a partir 
del juliol obriran un concurs per 
tal que les empreses construc-
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La rehabilitació de l’església 
de Sant Pere de Rosselló 
costarà uns 120.000 euros

tores presentin projectes d’entre 
120.000 - 125.000 euros tant per 
tancar el temple com per cons-
truir un nou campanar. “Llavors a 
l’octubre decidirem qui és el gua-
nyador i després ens tornarem a 
reunir les quatre entitats implica-
des, i decidirem quina és l’aporta-
ció econòmica de cada institució.

D’altra banda, els membres de 
les quatre institucions implicades, 
juntament amb els arquitectes, 
van valorar els informes defini-
tius. Espinosa va explicar que les 
causes de la caiguda del campa-
nar van ser la mala qualitat del 
material en què es va construir i 
la humitat que hi havia a l’edifici.

El telefèric de la Vall Fosca incorpora 
descomptes per a les famílies nombroses
El telefèric que dóna un accés únic al Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici per la Vall Fosca, arrenca la temporada di-
vendres, i incorpora noves modalitats de preus, com un descompte 
del 50% a les famílies nombroses. El telefèric estarà actiu de les 8.00 
hores i fins a les 19.00 hores amb viatges cada hora.

Les Festes del 
Segar i Batre 
de la Fuliola 
canvien de dia
Les Festes del Segar i Batre de 
la Fuliola canvien de dates i es 
convertiran en un centre d’in-
terpretació del blat. La Festa 
del Segar es farà el 3 de juliol 
i la del Batre el 17 de juliol. El 
canvi de dates no és casual i 
s’apunta com a permanent, ja 
que la festa del Segar coincidia 
habitualment amb Sant Joan i 
la del Batre amb la Transsegre.

Més de 90 professionals de la 
formació forestal, provinents de 
14 països diferents, participen 
aquesta setmana en la cinquena 
edició del Congrés Internacional 
de Formació Forestal que acull 
el Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya, a Solsona. L’objectiu 
final del congrés és aprofundir 
en la professionalització del sec-
tor forestal a partir d’ampliar els 
coneixements sobre la formació 
forestal.

90 persones debaten 
a Solsona la millora 
del sector forestal

JARC lamenta que Mercadona no vulgui 
apostar per vendre fruita de més qualitat
L’organització agrària JARC-COAG qualifica de “decepcionant” la reu-
nió que va mantenir la setmana passada amb representants de màr-
queting i vendes de Mercadona, en la qual aquests es van negar a im-
pulsar la comercialització de fruita de qualitat en comptes d’apostar 
per una estratègia basada en el preu i en el volum. 

La nova Fundació de Fruits de 
Ponent i l’Associació 5 al Día Es-
paña van presentar ahir a Madrid 
un receptari de fruita i verdures 
i que ha estat apadrinat pel xef 
amb dues estrelles Michelin i tres 
Soles, Ramon Freixa. 

El receptari compta amb re-
ceptes que han elaborat sòcies 
de la Cooperativa del Camp d’Al-
carràs i també consells nutricio-
nals de l’Associació 5 al Día, una 
entitat que promou el consum de 
5 racions diàries de fruita i/o ver-
dures.

En el seu parlament, Freixa va 
enaltir que la fruita d’os proce-

dent dels camps de Fruits de Po-
nent, de la qual va dir que es me-
reix està en primera línia a l’alta 
cuina de tot el món. Així mateix, 
el prestigiós cuiner, que regenta 
el Restaurant Ramon Freixa a Ma-
drid, va parlar especialment de 
l’OKI de Fruits de Ponent. 

“Avui ho diré aquí, el nom de 
paraguaià ha mort, ara cal dir-li 
OKI”, va assenyalar davant el pú-
blic d’aquest mercat històric i for-
mat per periodistes, especialistes 
en nutrició, bloggers del món de 
la gastronomia i associacions de 
mercats.

El xef Ramon 
Freixa apadrina 
el receptari de 
Fruits de Ponent 
a Madrid
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CCOO denuncia a Milsa
Comisions Obreres va denunciar ahir Milsa al Tribunal Laboral 
de Catalunya per la situació de frau en la contractació i abús de la 
subcontractació existent a l’empresa. /FOTO: Tony Alcántara

El Síndic d’Aran, Carlos Barrera, va 
denunciar que tres anys després 
dels aiguats torrencials que van 
inundar la comarca, l’Estat encara 

no ha publicat el reial decret per 
garantir les ajudes promeses per 
compensar les destrosses milio-
nàries. Barrera ho va titllar “d’er-

ror absolut” i va assegurar que 
l’Aran “ja no espera” aquest ajut. 

“El ministre Fernández Díaz va 
dir tres cops davant la reina que 
ens ajudaria amb un reial decret 
que mai s’ha fet. Ja no esperem 
la declaració de zona afectada”, 
va reblar el Síndic. 

L’Aran denuncia la falta 
d’ajudes per les inundacions

La Junta de Govern de l’Ajunta-
ment de les Borges Blanques 
va aprovar ahir un conveni de 
col·laboració amb l’empresa Si-
rius Enginyeria, per tal de par-
ticipar en l’elaboració d’un es-
tudi d’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic, anomenat 
Projecte Zenit, en el que par-
ticipen 25 municipis de les co-
marques de Lleida. Mitjançant 

la signatura d’aquest conveni 
l’Ajuntament de la capital de les 
Garrigues es compromet a facili-
tar dades relatives als punts de 
llum, potència contractada, con-
sum i despesa energètica anual, 
entre altres, i autoritzar-ne la di-
vulgació en el marc del projecte, 
per obtenir ràtios per habitant i 
comparar-les amb municipis de 
magnituds similars.

Les Borges participa en un 
projecte pilot per millorar 
l’eficiència energètica
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