Un hombre de 62 años pierde
la vida al ser atropellado por
un turismo en Torà. | PÁG.19

EL LLEIDA BUSCA SU PRIMER TRIUNFO.
El Lleida Esportiu espera conseguir esta
tarde la primera victoria en la liga contra el
Espanyol B en Mollerussa. | PÁG. 29

VUELVE LA VOLTA A LLEIDA.
La ronda ciclista, que se presentó
ayer, acabará en la Seu Vella.| PÁG. 32
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Grupos de jóvenes ‘ocupan’
la carretera de Barcelona al
regresar a pie de la ‘disco’
La Paeria ya señalizó la prohibición de caminar ante el peligro de la vía

Vila tramita
la declaración
de Interés
Nacional
del Museu
de Lleida

El Ayuntamiento de Lleida ultima un plan de choque para
atajar los conflictos vecinales
que ocasionan las okupaciones ilegales de viviendas. La
iniciativa incluye un plan piloto
de actuación de la Guàrdia Urbana y los Mossos d’Esquadra.
Están realizando gestiones con
Fiscalía. | PÁG.8

Objetivo:
Vuelos
comerciales
en la Seu
para 2017

El ‘conseller’ de Cultura, Santi Vila, anunció ayer en Lleida
que la Generalitat iniciará los
trámites para declarar el Museu
de Lleida de Interés Nacional.
TEMA DEL DIA | PÁG.3-4

Andorra y Catalunya trabajan
para que el aeropuerto de la
Seu tenga rutas comerciales
en 2017. Una de las primeras
compañías que podría operar
es Neilson Holidays. | PÁG.15

El ‘conseller’ Vila visitó también
Rosselló por las obras de
reconstrucción de la iglesia

Investigan a
dos ‘skaters’
por bajar por
el Port de la
Bonaigua
Los Mossos d’Esquadra han
abierto una investigación para
descubrir la identidad de dos
skaters que pusieron su vida
y la de conductores en peligro
al bajar a toda velocidad por el
Port de la Bonaigua.| PÁG.18

| PÁG.9

Plan de
choque
contra los
okupas
incívicos

FOTO: Nork Longboard / El ‘protagonista’ se cruza con un turismo
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Manifest en
suport d’Albert
Velasco signat
per 15 historiadors
Defensen el seu rigor científic
Lleida
ACN
Quinze especialistes en història
contemporània han signat un manifest de suport a l’historiador de
l’art medievalista i conservador
del Museu de Lleida, Albert Velasco, davant els esdeveniments
generats arran de la publicació
de dos articles signats per l’autor
al voltant dels fets de juliol i agost
de 1936 a Vilanova de Sixena.
Els signants defensen que els
articles escrits per Velasco “demostren rigor científic, capacitat
crítica i un ús de les fonts escrupolós, sense manipulacions i tergiversacions de cap mena”. Manifesten que amb els seus articles
Velasco “només ha pretès exercir
d’historiador i, alhora, sortir al
pas de les difamacions contra el
president Companys publicades
en un mitjà de comunicació ara-

gonès, en què se’l feia responsable de l’incendi del monestir de
Sixena”. També rebutgen i lamenten que l’Ajuntament de Vilanova
de Sixena hagi acordat en un ple
municipal presentar una demanda judicial contra Albert Velasco
per difamació, un tipus d’actitud
que consideren “profundament
irresponsable i indigna de representants polítics, que criminalitzen la feina de Velasco i dificulten
l’exercici lliure de la nostra professió”.
Els signants del manifest són
Jordi Casassas, Josep Clara, Josep Termes, Agustí Colomines,
Josep Cruanyes, Antonieta Jarne,
Andreu Mayayo, Hilari Raguer i
Sunyer, Josep Mª Roig i Rosich,
Carles Santacana, Antoni Segura,
Jaume Sobrequés, Josep Maria
Solé i Sabaté, Francesc Vilanova,
Vila-Abadal i Joan Villarroya.

Velasco rep el suport del
Centre d’Estudis del Segrià
El Centre d’Estudis Comarcals del
Segrià ha publicat una carta (pàg.
7) signada per Quintí Casals on es
fa palès “el recolzament incondicional” del Centre cap al conservador, que n’és soci fundador. En
la carta el Centre expressa que
“Albert Velasco, amb una total
coherència professional, defensa, amb unes fonts que poden ser

consultades per tothom, el que
per a ell i nosaltres és la veritat i
el que fins ara es pot demostrar
(...). Els seus articles responen a
les opinions prèvies emeses per
alguns especialistes aragonesos,
com el catedràtic Guillermo Fatàs
que ha afirmat que foren les milícies catalanes dirigides per Companys els autors de l’incendi”.

FOTO: ACN / El conseller Santi Vila, l’alcalde de Rosselló, Josep Abad i el bisbe de Lleida, Salvador Giménez

Les obres de reconstrucció
de l’església de Rosselló
podrien començar al gener
Les obres de la primera fase de
reconstrucció de l’església de
Rosselló (Segrià), que se centraran en el recobriment de la part
esfondrada el 29 de gener passat, podrien començar al gener
del 2017, segons va explicar ahir
l’alcalde de la localitat, Josep
Abad, durant la visita que va fer
al temple el conseller de Cultura, Santi Vila. L’objectiu d’aquesta fase dels treballs és evitar el
deteriorament i permetre que
l’església pugui tornar a funcionar amb normalitat. Altrament,

Facilitar la informació i saber
gestionar el temps ajuda a
evitar conflictes i els diners
que li costa a l’empresa
Aquest diumenge, reservi el seu exemplar

Abad va avançar que la setmana vinent està previst que es
publiqui el concurs d’idees que
servirà de base per decidir com
haurà de ser el nou campanar
que s’aixecarà durant la segona
fase del projecte. La voluntat és
poder adjudicar en quinze dies
o un mes el projecte definitiu i,
a continuació, fer la licitació per
poder iniciar-ne la rehabilitació.
L’alcalde va explicar que la
planificació dels treballs per
a la reconstrucció està “molt
avançada”. L’objectiu és que al

gener pugui començar la primera fase del projecte, consistent
en el recobriment del sostre
esfondrat, per tal d’evitar que
l’església pugui seguir-se deteriorant i possibilitar que el temple pugui tornar a acollir amb
normalitat oficis religiosos. El
cost d’aquesta fase dels treballs
se situarà entorn als 170.000
euros, ja que s’inclourà la posterior adjudicació de la redacció
del projecte del nou campanar,
així com el concurs per a la licitació dels treballs per aixecar el
nou campanar. Generalitat, Diputació de Lleida, Ajuntament
de Rosselló i Bisbat de Lleida es
repartiran el cost de la rehabilitació, tot i que encara han d’acabar de concretar quin percentatge assumirà cadascú.
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