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Cent passatgers en els primers
vols a Eivissa i Menorca
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Generalitat, parròquia i veïns d’Almenar
pagaran 207.000 euros per reparar l’església

Després dels despreniments a la volta que van obligar a tancar part del temple || El Govern n’aporta
més de 100.000, el bisbat avala un préstec de 60.000 i particulars s’uneixen per recaptar fons
Òscar mirón

r. ramírez

❘ lleida ❘ Generalitat, parròquia
i veïns d’Almenar es repartiran el cost de reparar la volta
de l’església de l’Assumpció,
després que despreniments el
mes de juny passat obliguessin
a clausurar part del temple i a
habilitar un altar provisional.
L’ajuntament, que espera posar
en marxa els treballs a finals
d’any, va explicar que l’import
de les obres s’estima en 207.000
euros, dels quals l’Executiu català n’haurà d’aportar 107.000 a
través d’ajuts de l’1 per cent cultural. La parròquia en sufragarà
60.0000 més a través d’un préstec bancari amb l’aval del bisbat
de Lleida, segons va confirmar

donatius

La parròquia ha rebut ja
donatius per valor d’11.000
euros per recuperar la
volta danyada
la diòcesi. S’hi sumen donatius
de feligresos a la parròquia que
sumen ja 11.000 euros.
Amb les aportacions previstes per valor de 178.0000 euros
de la Generalitat i la parròquia,
quedaran 29.000 euros per cobrir el cost de la reparació. Per
a això, un grup de veïns d’Almenar ha fet els primers passos per
constituir una associació dedicada a la conservació del patrimoni històric del poble.
Així ho van corroborar membres d’aquest col·lectiu, que van

Els despreniments el mes de juny passat van obligar a tancar part de l’interior de l’església.

indicar que el seu primer objectiu serà recaptar fons per a la
reparació de la volta.
L’ajuntament, per la seua
part, va avançar que només es
plantejarà contribuir si amb els
esforços dels veïns no n’hi ha
prou per recaptar la quantitat
necessària.
Per la seua part, l’alcaldessa,
Teresa Malla, va explicar que,
en aquest cas, sotmetrien a consulta popular si el municipi ha
d’aportar o no fons propis. La
futura entitat haurà d’iniciar la

seua activitat a partir del mes
de setembre.
Malla va assenyalar que, al
marge de la reparació de la volta, l’ajuntament ha de fer altres
obres a l’església, en aquest cas
per evitar que bretxes a l’exterior ocasionin despreniments
que puguin ocasionar danys a
tercers. “Hem sol·licitat ajuts
a la Diputació, però es tracta
d’una obra d’urgència que haurem de fer amb subvenció o sense”, va assenyalar la primera
edil.

la dada

29.000

objectiu de recaptació
Les aportacions de la Generalitat i la parròquia, amb l’aval del
bisbat, sumen 178.000 euros.
Veïns crearan una associació
per intentar recaptar els 29.000
restants.

ramaderia autoritzacions

Vint-i-tres granges davant d’Urbanisme, que
va suspendre al juny 19 de 32 projectes

redacció

❘ Lleida ❘ Un total de 23 projectes
per a la construcció de granges
o l’ampliació d’explotacions ramaderes ja existents a les comarques del pla de Lleida se
sotmetran dilluns a l’aprovació
d’Urbanisme. Arriben després
que, en la sessió del mes de juny
passat, la comissió de Lleida
deixés en suspens 19 de les 32
granges que figuraven en l’ordre
del dia al no emetre resolució,
ni a favor ni en contra.

Això va ser motiu de protestes entre els sindicats agraris
Unió de Pagesos (UP) i Joves
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), que van criticar
l’organisme de la Generalitat
al considerar que paralitzava
projectes de forma “arbitrària”
(vegeu SEGRE del 8 de juny
passat).
L’obligació d’adaptar explotacions ramaderes a la normativa sobre benestar animal i de
dotar-les de tractaments per als

purins són dos dels motius pels
quals nombrosos projectes s’han
sotmès l’últim any a l’aprovació
d’Urbanisme.
En el cas de les ampliacions,

suspensions i crítiques

Unió de Pagesos i JARC han
criticat la suspensió de
projectes per a granges al
considerar-les “arbitràries”

Concurs d’idees per
restaurar l’església
de Rosselló
al setembre
n Rosselló convocarà
al setembre el concurs
d’idees per rehabilitar
l’església després de l’ensorrament del campanar
el mes de gener passat, si
bé en aquest cas encara
no hi ha acord sobre qui
pagarà les obres. El cost
de reparar la coberta danyada per la caiguda de
la torre s’estima en uns
120.000 euros; mentre
que la reconstrucció del
campanar, que quedaria
per a una etapa posterior,
costaria uns 280.000 euros més. L’alcalde de Rosselló, Josep Abad, va assenyalar que esperen disposar del projecte per a la
restauració de l’església
a partir de l’octubre, per
poder iniciar obres a començaments del 2017. El
record de l’ensorrament
del campanar de Rosselló va accentuar l’alarma
que van provocar mesos
després a Almenar els despreniments de la volta a
l’interior del temple, ara
clausurat parcialment per
precaució. El municipi ha
alertat en els últims anys
sobre el deteriorament
d’aquesta edificació.

residus
sovint comporten un increment
del nombre d’animals que poden
acollir.
Per la seua part, la Generalitat prepara nova normativa per
regular-les, tant des del punt de
vista urbanístic com, especialment, de la gestió de les dejeccions ramaderes.
Les 19 granges en suspens
al juny estaven en municipis
declarats zona vulnerable a la
contaminació de les aigües subterrànies pels nitrats de purins.
L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) emet informes desfavorables en la tramitació de grans
explotacions en aquestes àrees
quan preveuen aplicar purins
al terra com a fertilitzant en
cultius.

Consulta a Aitona
sobre la recollida
porta a porta
❘ aitona ❘ L’ajuntament d’Aitona va obrir ahir una enquesta
entre els veïns perquè es pronunciïn sobre el futur sistema de recollida d’escombraries del municipi: mitjançant
illes de contenidors o porta a
porta, l’opció que impulsa el
consell del Segrià.
Els veïns d’Aitona podran
participar-hi fins al dia 29 i
el consistori remetrà el resultat de les enquestes a l’ens
comarcal, a qui correspondrà
la decisió final.

