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Rosselló rep vuit projectes 
per restaurar l’església
Ajorna l’adjudicació per d’aquí a quinze dies a l’espera d’un 
informe tècnic || Sis projectes continuistes i dos de “futuristes”

patrimoni rehabilitació

e. Farnell
❘ Rosselló ❘ El consistori de Ros-
selló va ajornar ahir l’adjudi-
cació del projecte per reparar 
l’església de Sant Pere des-
prés d’acordar amb els tècnics 
de la Diputació, el bisbat i la 
Generalitat disposar de més 
temps per escollir l’oferta més 
idònia per al temple, entre les 
vuit rebudes. Segons l’alcalde, 
Josep Abad, sis dels projectes 
s’assemblen al temple actual, 
mentre que uns altres dos són 
més “moderns o futuristes”. 
No serà fins al dia 15 que es 
portarà a terme l’adjudicació 
a una de les empreses, de les 
quals de moment es manté 
l’anonimat, al presentar-se 
amb un pseudònim. El pres-
supost previst per a les obres és 
de 117.109 euros. Val a recor-
dar que, en una primera fase, 
només es dotaria d’un sostre 
el temple, sense incloure-hi el 
campanar, que quedarà per a 
una segona etapa, per ara sense 
data. El cost per reconstruir el 

campanar en el futur s’estima 
en aproximadament 280.000 
euros. L’alcalde de Rosselló, 
Josep Abad, va apuntar la ne-
cessitat “imperiosa” de tancar 
el temple i poder utilitzar-lo 
per al culte. “Confio que a co-
mençaments d’any es puguin 
iniciar les obres per reconstruir 

el temple al més aviat possi-
ble”, va dir. El bisbat ja compta 
amb subvencions de la Gene-
ralitat per a la reconstrucció. 
S’ha de recordar que la torre 
del campanar de l’església es va 
enfonsar el passat 29 de gener i 
va arrossegar part de la façana 
i la coberta del temple.

magDalena altisent

l’obertura de pliques, ahir a l’ajuntament de rosselló.

lleida ofereix a partir 
de demà més de  
107 pistes obertes

turisme esquí

redacció
❘ lleiDa ❘ Les estacions de Llei-
da obriran de forma genera-
litzada a partir de demà, no-
més amb l’excepció de Port 
del Comte, al Solsonès, que 
ho farà dissabte. D’aquesta 
manera, a Baqueira Beret 
s’uniran Boí Taüll, Espot Es-
quí i Port Ainé. L’estació ri-
bagorçana ho farà amb 40 de 
les 47 pistes i 10 dels 11 re-
muntadors, i serà en una jor-
nada de portes obertes sense 
previ pagament de forfet. Pel 
que fa a les del Pallars, Espot 
Esquí calcula que obrirà amb 
entre 30 i 55 centímetres de 
neu en 17 pistes d’un total de 
22 i fins a 19,5 quilòmetres 
esquiables. Al seu torn, Port 
Ainé compta amb les matei-
xes espessors, 12 de les 25 
pistes i 17 quilòmetres es-
quiables. L’estació aranesa, 
que ja va obrir la setmana 
passada, ofereix per ara 38 
pistes practicables a les tres 
àrees d’esquí (Baqueira, Be-
ret i Bonaigua), amb 26 re-

muntadors i 55 quilòmetres 
a partir de dissabte. Pel que 
fa a Tavascan, preveu obrir 
per a usos turístics (el refugi 
i la cafeteria) dilluns, però 
no a l’esquí, ja que no té prou 
neu. Els responsables confien 
a guanyar gruixos de cara al 
Nadal.

Menys ocupació 
pel pont en 
turisme rural
n La Federació de Turis-
me de Lleida preveu una 
ocupació inferior respecte 
al 2015 de turisme rural 
pel pont. La presidenta de 
la Federació, Núria Fer-
rando, va estimar ahir una 
ocupació d’entre el 30% i 
el 40% per al pont de la 
Constitució i entre el 40% 
i el 50% per al pont de la 
Puríssima. “El 2015 va ser 
millor, ja que van ser tres 
dies”, va indicar.


