Segre
Dimecres, 9 de novembre del 2016

patrimoni rehabilitació

turisme allotjaments

Nou projectes perquè
Rosselló recuperi l’església
L’ajuntament convoca el concurs d’idees i l’adjudicarà aquest mes
|| Per reobrir el temple després de l’ensorrament del campanar

Hotels de la cadena
Husa a Aran, en
procés de subhasta
manu moga

itmar fabregat

r. ramírez

❘ lleida ❘ Nou projectes participaran en el concurs d’idees per
rehabilitar l’església de Sant
Pere de Rosselló després de
l’enfonsament del campanar
el mes de gener passat. L’ajuntament l’ha convocat aquesta
setmana, després que la Generalitat, la Diputació, el consistori i el bisbat de Lleida hagin
convidat estudis d’arquitectura, arquitectes a títol individual
i una empresa constructora a
presentar les seues propostes.
El consistori espera adjudicar
el projecte a finals d’aquest
mateix mes per poder iniciar
a començaments del 2017 les
obres per reparar la coberta i
l’interior, danyats per la caiguda de runa.
L’alcalde de Rosselló, Josep
Abad, va recordar que aquesta
primera actuació té com a finalitat recuperar l’església per
poder reobrir-la i que no inclou
la reconstrucció del campanar
caigut, una cosa que queda per
a una segona etapa per ara sense data.
L’ajuntament rebrà els projectes fins al proper 25 de novembre i els participants hauran de presentar les propostes
sota pseudònim i ajustar-se al
pressupost previst per a les
obres, de 117.109 euros. El
cost de reconstruir el campanar en el futur s’estima en uns
280.000 euros més.
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L’hotel Tuca, de la cadena Husa.
Imatge d’arxiu de l’església de Rosselló després de l’esfondrament.

dades

117.109

25

euros

de novembre

És el pressupost previst per a la
rehabilitació de l’església, que
no inclou el campanar.

És la data límit perquè els nou
participants presentin les seues
propostes per a l’església.

La rehabilitació de l’església
de Rosselló s’emmarca en un
acord entre el bisbat, l’ajuntament, la Diputació i la Generalitat en virtut del qual el
consistori assumeix els costos
del concurs per decidir sobre
el projecte; el bisbat demana-

rà subvencions per valor de
100.000 euros al departament
de Cultura, en el marc d’una
línia per a immobles de valor
cultural, i la Generalitat i la
Diputació hauran de sufragar
conjuntament la resta del cost
de l’obra.

redacció

❘ lleida ❘ Dos hotels de la cadena Husa a la Val d’Aran estan
en procés de subhasta als jutjats mercantils de Barcelona.
Es tracta de l’hotel Tuca, a
Vielha, i Orri, a Naut Aran.
Segons ha publicat aquesta
setmana Crónica Global, un
sol postor es va presentar a
la licitació: la cadena hotelera Hotusa, si bé la seua oferta, que aquest mitjà xifra en
2,5 milions d’euros, hauria
quedat molt per sota dels 5
milions que plantejava com
a preu mínim el pla de liquidació concursal pels dos establiments de la firma de Joan
Gaspart, expresident del FC
Barcelona. Pel que sembla,
l’oferta hauria topat també
amb el rebuig dels treballa-

dors, al no preveure el pagament de salaris pendents ni
tampoc indemnitzacions per
acomiadament a part de la
plantilla, sempre segons les
informacions d’aquest mitjà
digital. Després d’una nova
oferta d’Hotusa, el jutge pot
acceptar-la o bé convocar
una nova subhasta.
Ni Hotusa ni Husa no van
fer ahir declaracions sobre
aquest procés de subhasta,
de la mateixa manera que
tampoc no les va fer l’administració concursal d’aquesta
última empresa. Tanmateix,
Hotusa no ha inclòs ara per
ara aquests dos establiments
d’Aran a la seua llista d’hotels ni la cadena de Gaspart
els ha donat de baixa de la
seua.
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Vielha obté ajuts per a obres
“urgents” al Palai de Gèu

Simulacre al túnel
D’altra banda, el ministeri
de Foment farà dimarts vinent
un simulacre d’accident al túnel

❘ lleida ❘ La plataforma Prou Morts a l’N-240 ha programat
per al diumenge 20 un nou tall a la carretera nacional per
exigir solucions a Foment.
ajuntament de vielha

redacció

❘ Lleida ❘ L’ajuntament de Vielha
obté ajuts per fer obres de caràcter urgent al Palai de Gèu.
Després d’una auditoria que va
constatar la necessitat d’una inversió de 600.000 euros a mitjà
termini, el consistori planteja
ara portar a terme les actuacions més urgents: substituir
una cortina vidrada en “estat
de risc” i modernitzar i legalitzar instal·lacions elèctriques,
amb un cost total de 180.000
euros. La Diputació de Lleida es va comprometre ahir a
fer-hi aportacions a través del
nou pla d’inversions extraordinàries i del pla de finançament sostenible.

Prou Morts tallarà l’N-240 el diumenge dia 20

Millores en l’accés del camí de Bassatorre
❘ puigverd de lleida ❘ La Diputació millorarà l’accés del camí de
la urbanització Bassatorre a la carretera local de Puigverd
de Lleida a Margalef (N-240).

Indignació davant dels atacs de la fauna salvatge
❘ sort ❘ L’Associació de Ramaders del Pallars i Asaja Lleida es
van reunir ahir a Sort amb la portaveu de la comissió d’Agricultura, Mayte Rivero, i el president del consell comarcal,
Llàtzer Sibís, per traslladar-los la seua indignació davant
dels atacs de la fauna salvatge.

Nou intent per a una nova llei electoral catalana

Juan Antonio Serrano, Joan Reñé i Francés Boya.

de Vielha, la qual cosa obligarà
a tancar-lo a partir de les 22.30
hores i durant un període d’entre tres i quatre hores. Així ho
va explicar ahir l’ajuntament

de Vielha, que va indicar que
això obligarà a tallar el trànsit
i que només en cas d’emergència es desviaran vehicles pel
túnel vell.

❘ lleida ❘ El Parlament tramitarà avui una proposició de CSQP
perquè Catalunya tingui una llei electoral pròpia, una norma
que no s’ha aprovat mai per falta de consens.

Térmens aprova les ordenances fiscals del 2017
❘ Térmens ❘ Térmens ha aprovat la reducció del 50 per cent en
les taxes per a la tramitació i l’expedició de documents, autoritzacions administratives i llicències o noves bonificacions
per a famílies nombroses.

