
Rosselló escollirà a finals de 
mes el projecte guanyador per 
remodelar l’església de Sant Pere
Un total de nou arquitectes participaran en 
aquest concurs d’idees, que finalitza el dia 25 
Rosselló
SANDRA CADALSO
L’Ajuntament de Rosselló publica-
rà el dia 30 de novembre el gua-
nyador del concurs d’idees per a 
la reconstrucció i rehabilitació de 
l’església de Sant Pere d’aquest 
municipi del Segrià. El procés de 
selecció de treballs dels nou ar-
quitectes que es presenten fina-
litzarà el dia 25 de novembre. Cal 
recordar que el passat 29 de ge-
ner es va esfondrar el campanar, 
part de la volta i de la coberta del 
temple, inclòs en l’inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de Cata-
lunya.

La proposta tècnica dels arqui-
tectes recollirà dues propostes. 
La primera fase contempla la re-
habilitació i consolidació de la co-
berta de l’església i la seva adap-
tació als elements estructurals, i 
la segona fase és la reconstrucció 
del campanar del temple de Sant 
Pere de Rosselló i la seva adapta-
ció als elements estructurals.

Cada una de les propostes ha 
de tenir un pressupost ajustat a 

un import adjudicat per les qua-
tre administracions implicades: 
Generalitat, Diputació de Lleida, 
Ajuntament de Rosselló i el Bis-
bat de Lleida. Per la reforma de 
la coberta s’ha limitat l’actuació 
en 117.109 euros, i pel campanar, 
277.784 euros.

L’alcalde de Rosselló, Josep 
Abad, va explicar que el període 
de presentació d’idees finalitzarà 
el dia 25 de novembre a les 12.00 
hores i s’han d’entregar a l’Ajun-
tament d’aquest municipi del Se-
grià. Després les administracions 
implicades es reuniran el 30 de 
novembre per decidir el projecte 
guanyador, el qual s’endurà 2.400 
euros. A la resta de treballs se’ls 
atorgarà una quantitat de 1.210 
euros. A més, l’alcalde va explicar 
que tots els projectes s’han de 
presentar amb un pseudònim per 
evitar favoritismes a l’hora d’es-
collir el guanyador.

Abad també va mostrar la seva 
confiança en què el Bisbat de Llei-
da es fiqui mans a l’obra després 
de la publicació del guanyador i 
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pugui adjudicar les obres tan avi-
at com es pugui.

Per la seva banda, el rector 
de la parròquia de Rosselló, Víc-
tor Espinosa, va confirmar que 
un cop es conegui el guanyador i 
rebin la subvenció de la Generali-
tat i altres entitats podran iniciar 

les obres. Espinosa preveu que a 
principis del 2017 es puguin inici-
ar les actuacions de remodelació.

L’església de Sant Pere de Ros-
selló es va construir entre els anys 
1756 i 1760, és propietat del Bis-
bat de Lleida i s’han fet manteni-
ments de forma esporàdica. 
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Les empreses 
de Cervera 
disposen d’un 
mòdul al CEI
Les empreses de nova creació 
o empreses ja consolidades po-
den optar al lloguer del mòdul 
7 del Centre d’Empreses Inno-
vadores de Cervera (CEI), ubi-
cat a l’avinguda del Segrià, al 
polígon industrial de la ciutat.

L’objectiu del CEI és poten-
ciar i millorar el teixit industrial 
i empresarial de la ciutat i co-
marca donant suport, sobretot, 
a les persones que inicien la 
seva activitat i que a més apor-
tin innovació, generin riquesa i 
ocupació al territori. El CEI ocu-
pa un total de 1.440 metres 
quadrats, distribuïts en set mò-
duls de 60 m2.

El Solsonés avança 
per regular els 
espais fluvials       
de la comarca

La Segarra posa en 
marxa la 14a edició 
del Premi Jove 
Emprenedor

Sort acull una 
xerrada sobre els 
efectes de l’alcohol

El Consell Comarcal va acollir 
una reunió amb els diversos 
ajuntaments de la comarca per 
definir una ordenança que en 
reguli els seus usos. Les orde-
nances seran aprovades i apli-
cades pels ajuntaments afec-
tats. 

L’objectiu és regular l’orde-
nació dels usos i activitats vin-
culades a l’ús social dels espais 
fluvials de la comarca, ja es 
tracti de rius o embassaments.

Un any més l’oficina Jove de 
la Segarra, l’àrea de Promoció 
Econòmica del Consell Comar-
cal i la Paeria, posen en marxa 
la 14a edició del Premi Jove 
Emprenedor. Els premis s’ator-
guen als projectes d’autoocu-
pació més innovadors.

El CAP de Sort i l’Ajuntament 
organitzen una la xerrada in-
formativa i projecció de vide-
ocàpsules Veus el que beus? 
Amb l’alcohol, menys és millor, 
que tindrà lloc dimarts vinent, 
15 de novembre, Dia Mundial 
Sense Alcohol, a les 7 de la tar-
da, a la Biblioteca de Sort.

L’Ajuntament de Torrefarrera va 
rebre ahir al psicòleg i expert 
mundial en Programació neuro-
lingüística, Jaime Delgado, que 
va oferir una xerrada sobre Les 

frases que faran grans als teus 
fills, dins del Cicle de Conferèn-
cies 2016. L’acte va ser gratuït i 
es va realitzar a la Sala Social del 
consistori.

Xerrada del psicòleg Jaime 
Delgado a Torrefarrera

FOTO: Lídia Sabaté / Jaime Delgado durant la conferència

Membres de diverses institucions 
de salut pública, serveis socials, 
associacions d’usuaris, i entitats 
socials fa 10 anys que es reunei-
xen de manera semestral en la 

Taula de Salut Mental Urgell-Se-
garra. En la sessió de dimecres, 
aquesta Taula va elaborar la pri-
mera Guia de Recursos en Salut 
Mental Urgell-Segarra.

Nova sessió de la Taula de 
Salut Mental Urgell-Segarra
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