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Lluís Planagumà, Tevenet i Pablo Alfaro 
s’uneixen a Garrido com a possibles 
nous tècnics del Lleida esportiu
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Maria del Mar Bonet serà l’estrella del 
festival de Rialp, en un concert amb  
el guitarrista Borja Peñalba

L’església de Sant Pere ad 
Vincula de Rosselló tornarà a 
acollir actes religiosos a finals 
d’aquest any gràcies a l’acord 
assolit ahir entre l’ajuntament 
i el bisbat de Lleida, que con-
vocaran un concurs d’idees per 
cobrir el temple i més tard aixe-
car el campanar. Aquestes obres 
podrien suposar una inversió 
màxima de 600.000 euros i 
tanquen la controvèrsia de si 
s’arreglava l’actual o se n’alçava 
una de nova.

Rosselló acorda reconstruir 
l’església esfondrada, que  
costarà fins a 600.000 euros
Acord || Bisbat i 
alcalde ho van pactar 
ahir i obriran un 
concurs d’idees

Finançament || Ho 
pagaran entre la 
Generalitat, la diòcesi 
i l’ajuntament
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L’església de Sant Pere ad 
Vincula de Rosselló, ahir.

comarques ❘ 14Sònia Comino, en primer pla, en una concentració per donar-li suport ahir a Lleida.
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Solidaritat amb 
una malalta de 
sensibilitat química
Una veïna de Bellpuig que 
també pateix fibromiàlgia està 
a punt de ser desnonada al no 
poder treballar per aquestes 
malalties i negar-se-li la 
incapacitat laboral

panorama ❘ 17

El TSJC posa Mas, Ortega i 
Rigau a un pas del banc 
dels acusats pel 9-N

trIbUnAls

El lleidatà Jor-
di Gual Solé 
s e r à  e l  nou 
president de 
CaixaBank, 
en substitució 
d’Isidre Fainé, 
que passa a la 
Fundació. Gual, nascut el 1957 
i fill de banquer, havia estat en 
diverses oficines de l’entitat a 
Lleida abans d’ocupar càrrecs 
executius.
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El lleidatà  
Jordi Gual, nou 
president de 
CaixaBank com a 
relleu de Fainé
De 59 anys, havia estat en 
diverses oficines de Ponent

El ple d’aquest divendres deba-
trà dos mocions sobre dividir 
o mantenir unit el barri de la 
Mariola, presentades pels res-
pectius veïns. 

Els veïns del Turó
de Gardeny demanen 
independitzar-se del 
barri de la Mariola
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La UdL ha renovat el contracte 
com a professora associada a la 
subdelegada del Govern Inma 
Manso, la docència de la qual va 
provocar protestes d’alumnes.

La UdL renova el 
contracte com a 
professora associada  
a Inma Manso
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L’església de Sant Pere ad Vincula de Rosselló tornarà a acollir actes religiosos a finals d’any gràcies a l’acord 
assolit ahir per l’ajuntament i el Bisbat de Lleida, que convocaran un concurs d’idees per cobrir el temple 
primer i després aixecar un nou campanar. Les obres suposaran una inversió màxima de 600.000 euros.

Rosselló acorda reconstruir l’església i 
calcula que costarà fins a 600.000 euros
Acord entre l’ajuntament i el Bisbat de Lleida, que obriran un concurs d’idees

municipis religió

a. batlle
❘ rosselló ❘ La primera fase de la 
reconstrucció de l’església de 
Sant Pere ad Vincula de Ros-
selló començarà la pròxima tar-
dor amb la cobertura del tem-
ple. L’ajuntament i el Bisbat de 
Lleida ho van acordar ahir en 
una reunió celebrada al consis-
tori, en la qual es va certificar 
també que la part de l’edifici que 
es va mantenir dreta el passat 29 
de gener després d’esfondrar-se 
el campanar “està en condicions 
i es pot continuar utilitzant”, 
segons va explicar l’alcalde de la 
localitat, Josep Abad, que des-
cartava l’edificació d’un temple 
totalment nou.

La cobertura del temple és la 
màxima prioritat de totes dos 
parts que, tanmateix, també 
van acordar impulsar un con-
curs d’idees per reconstruir el 
campanar. El nou sostre perme-
trà que l’edifici recuperi l’activi-
tat religiosa a la tardor, segons 
van calcular tant Abad com el 
rector de la localitat, Víctor Es-
pinosa, que a més és també se-
cretari general i canceller del 
Bisbat. Aquestes obres suposa-
ran una inversió d’uns 120.000 
euros.

Pel que fa al nou campanar, 
el pressupost dependrà de quin 
tipus de torre s’erigeix per subs-
tituir la que va caure fa avui cinc 
mesos. “Hi ha diferents opci-
ons: una estructura metàl·lica 
que costaria una mica més de 
100.000 euros; un campanar 
d’obra, que requeriria invertir 
250.000 euros; i l’opció més ca-
ra: una reproducció del que hi 
havia, que costaria mig milió 
d’euros”, segons va explicar 
Abad, que no obstant va cele-
brar que els costos de les obres 
seran molt més baixos que els 
que s’estudiaven fins ara.

Per la seua part, Espinosa va 
remarcar que “tot dependrà de 
la creativitat dels estudis d’ar-
quitectura que participin en el 
concurs –es començarà a redac-
tar al juliol i es traurà a licitació 
a l’octubre–, i possiblement es 
pot buscar un símbol diferent 
que marqui Rosselló i que si-
gui un referent de tot el que ha 
passat i no sigui excessivament 
costós”.

Part del temple segueix a la intempèrie des del passat 29 de gener.

itmar fabregat

tres mesos per buscar els diners necessaris
Les administracions i el Bisbat exhibeixen bona sintonia per posar en marxa la 
reconstrucció i es donen fins a l’octubre per finançar la primera fase de les obres

la reunió feta ahir al consistori de rosselló.

❘ rosselló ❘ La bona sintonia en-
tre l’ajuntament de Rosselló i 
el Bisbat de Lleida va ser la 
tònica que va marcar la reunió 
que les dos parts van mante-
nir ahir, en la qual també van 
participar representants de la 
Generalitat. Tots ells van mos-
trar la seua bona disposició a 
aportar recursos per finançar 
les obres de reconstrucció de 
l’església de la localitat, en-
cara que de moment no s’ha 
discutit quant aportarà cada 
part. No es descarta tam-
poc acudir a campanyes de 
micromecenatge.

El full de ruta acordat esta-
bleix que totes les administra-
cions i institucions implicades 
en la reconstrucció utilitzaran 
els mesos de juliol, agost i se-
tembre per trobar el finança-
ment necessari per a almenys 
cobrir el temple. 

itmar fabregat

“Més endavant, amb el 
temple ja de nou en ús per a 
l’activitat religiosa i les festes 
locals, aniríem buscant finan-
çament per fer el campanar”, 

va explicar el secretari general 
i Canceller del Bisbat, Víctor 
Espinosa.

El també rector de Rossel-
ló va aclarir que els treballs 

serviran a més per “evitar el 
deteriorament posterior de 
l’edifici”, molt afectat per hu-
mitats des de fa segles, però 
va admetre “que això és una 
lluita contínua en temples que 
daten d’aquestes èpoques. Els 
problemes que sempre ha tin-
gut l’edifici es poden millorar, 
però mai resoldre del tot”.

Informe de l’ensorrament
D’altra banda, durant la re-

unió també es van exposar les 
conclusions principals de l’in-
forme encarregat pel Bisbat 
per determinar les causes de 
l’ensorrament del campanar. 
Segons l’alcalde de Rosselló, 
Josep Maria Abad, el docu-
ment certifica que les humi-
tats cròniques i “la mala qua-
litat dels materials utilitzats 
per construir l’església” van 
provocar el col·lapse.

leS clauS

L’ensorrament
z el campanar de l’església de 
rosselló va col·lapsar el pas-
sat 29 de gener després de 
diverses setmanes de petits 
despreniments.

Diagnòstic general
z el bisbat es va comprometre al 
gener a revisar l’estat de conser-
vació de les desenes de temples 
de la seua titularitat.

Oficis i altres casos
z  la parròquia de rosselló fa 
mesos que celebra casaments, 
batejos i comunions a torrefar-
rera, mentre que els funerals se 
celebraven a lleida. D’altra ban-
da, el bisbat va tancar part de 
l’interior de l’església d’almenar 
pel despreniment d’una cornisa 
de la volta.

l’ensorrament del campanar.

la notícia,  
a lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


