
Els tècnics del concurs d’idees per 
la reconstrucció i rehabilitació de 
l’església de Rosselló recomanen, 
a través d’un informe, un dels vuit 
projectes que es van presentar 
aquest concurs. Però no serà fins 
al dijous quan les administracions 
implicades, la Generalitat, la Di-
putació de Lleida, el Bisbat de 

Lleida i l’Ajuntament de Rosselló, 
escolliran el projecte guanyador.

L’alcalde del municipi, Josep 
Abad, va explicar ahir que aquest 
projecte que els tècnics recoma-
nen s’adapta a tots els requisits 
del concurs, tant en material, 
com en pressupost, com en imat-
ge. A més, l’alcalde va afegir que 

Els tècnics recomanen un 
projecte de remodelació 
de l’església de Rosselló

L’Ajuntament d’Almacelles es 
reunirà properament amb re-
presentants de les entitats ban-
càries locals, que tenen pisos de 
la seva propietat, que es troben 
desocupats i que es calculen en 
uns 150 habitatges al municipi. 
En principi es tracta de buscar 
una solució adient, que permeti 

gestionar aquest parc de habi-
tatges per tal de poder posar-los 
a disposició d’ús socials, en re-
gim de lloguer social o altres for-
mules, que poden arribar inclús 
a la venda. En aquests moments 
el municipi d’Almacelles està 
experimenta un fort increment 
d’habitants.

Almacelles aposta pel lloguer 
social dels habitatges vuits en 
poder de les entitats bancàries

Ficats ja pràcticament en plenes 
festes nadalenques i seguint els 
procediments de previsió i infor-
mació posats en marxa en anys 
anteriors, agents de la Policia 
Local d’Almacelles i els Mossos 
d’Esquadra, han iniciat l’Ope-
ració Grèvol, una campanya in-
formativa, en la qual els agents 
de les dues policies visiten els 
comerços de la població, infor-
mant sobre uns consells bàsics 
de seguretat per als comerci-

ants. També lliuren uns fullets 
informatius amb les normes 
bàsiques per evitar robatoris, 
molt especialment en aquestes 
dates, en que s’incrementa con-
siderablement el consum, les 
compres, el nombre de clients 
i també els potencials lladres. 
Aquests consells se centren en 
senzilles accions a fer durant 
l’activitat comercial amb les tar-
getes de crèdit i molt especial-
ment amb els bitllets.

La Granadella
REDACCIÓ 
El Museu de l’Oli de Catalunya, a 
la Granadella s’ha incorporat al 
Sistema Territorial del Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de Cata-
lunya (mNACTEC). 

Amb aquesta incorporació són 
ja 28 els museus i centres d’inte-
rès patrimonial que conformen el 
Sistema Territorial del mNACTEC, 
una singular proposta museística 
que explica els diferents àmbits i 
processos de la societat industrial 
catalana per tot el territori català 
i en el lloc en què s’han produït 
de forma més singular i significa-
tiva. 

Entre aquest 28 museus tam-
bé formen part del mNACTEC la 
Serradora d’Àreu, el Museu de 
Gerri de la Sal, el Museu Hidroe-
lèctric de Capdella i el Museu de 
la Mecanització Agrària Cal Tre-
pat de Tàrrega, entres altres.

Els museus del Sistema expli-
quen la industrialització a Cata-

lunya mitjançant les seves col-
leccions i/o la museïtzació de les 
diferents activitats productives 
que han existit i de les quals en-
cara han quedat restes compren-
sibles que constitueixen el nostre 
patrimoni industrial.

El Museu de l’Oli de Catalunya, 
juntament amb l’espai del Cen-

tre de la Cultura de l’Oli de Cata-
lunya, situa la Granadella com a 
referent patrimonial i social de la 
cultura de l’oli amb la societat i el 
territori, des dels seus sistemes 
de producció i elaboració més 
antics, passant per tot el procés 
d’evolució tecnològica i fins arri-
bar als avenços més moderns.
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Policia local i Mossos 
informen sobre seguretat   
al comerços d’Almacelles

El Centre de l’Oli de la 
Granadella s’incorpora 
al Museu de la Ciència
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veu difícil que al gener s’iniciïn les 
obres de l’església, ja que encara 
quedarà per adjudicar les obres. 
Però, “si el Bisbat volgués, es po-
dien iniciar a finals de gener”, va 
afegir Abad.

Per la seva banda, el secretari 
general del Bisbat de Lleida, Víc-
tor Espinosa, va explicar que un 
cop se sàpiga el guanyador del 
concurs, “caldrà parlar de finan-
çament, perquè només tenim 
clar la subvenció de la Generalitat 
i encara caldrà determinar quina 
serà la quantitat que apartarà la 
resta de les administracions”.


