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L’educació,
el servei més
valorat en
el món rural

Lleida

També es valora
la qualitat de vida,
però el transport
públic, en canvi,
és a la cua

Rosselló tria la
reconstrucció
més fidel de
tot el temple

DECISIÓ L’Ajuntament, el Bisbat, la Diputació de Lleida i
la Generalitat elegeixen per unanimitat un projecte per
rehabilitar el temple i reconstruir el campanar tal com era
David Marín
LLEIDA

El Bisbat de Lleida, l’Ajuntament de Rosselló, la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya han
decidit reconstruir l’església de Sant Pere de Rosselló amb el projecte que és
més fidel a l’estat original
del temple abans de l’esfondrament del campanar.
Les quatre institucions
havia pactat escollir el tipus de construcció a través d’un concurs d’idees
entre diversos despatxos
d’arquitectura que cadascuna de les institucions
aportaria. En tenien vuit
sobre la taula i, finalment,
han pres una decisió
aquesta setmana.
El projecte guanyador
és de l’arquitecte Francisco Jurado Jiménez, i ho ha
estat per la unanimitat de
les quatre institucions implicades en la rehabilitació
i en la reconstrucció de
l’església.
El projecte que s’ha escollit, que es va presentar
amb el títol Tornant a ser,
és el que respecta amb
més fidelitat l’estructura
actual del temple. Connecta el tancament de l’església amb el campanar seguint l’estructura que hi
havia, mentre que altres
propostes apostaven per
solucions diferents. Francisco Jurado ja va fer un informe fa mesos sobre les
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117.109

euros és el cost de la primera
fase de les obres, que consistiran en el cobriment del temple, perquè el puguin reobrir.

La data
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29-1-2016

al matí va ser quan es va esfondrar el campanar de l’església, després d’haver-hi detectat greus esquerdes.

possibles causes de l’esfondrament, sol·licitat pel
grup d’ICV-Rosselló per
Tothom, a l’oposició, en
què es contradeia l’informe sobre les causes de l’esfondrament que havia
presentat el Bisbat. Jurado ha dirigit el projecte de
restauració de l’església de
la localitat murciana de
Lorca, que es va esfondrar
durant un terratrèmol
l’any 2011.
El campanar de l’església de Rosselló es va esfondrar el 29 de gener del
2016. Unes dies abans se
n’havia precintat la zona
per unes esquerdes que
amenaçaven de manera
imminent de fer-ne caure
l’estructura. Finalment,

ho va fer abans que el Bisbat, el titular de l’edifici, hi
fes res.
En acabat es va saber
que el 10 de novembre uns
operaris de la brida municipal ja hi havien observat
danys importants i n’havien fet un informe. I encara abans, durant l’any
2004, l’Ajuntament va fer
un informe amb fotografies on es veia l’esquerda
lateral a la qual s’atribueix
el col·lapse de l’estructura
del campanar.
Segons va anunciar el
Bisbat, durant les setmanes vinents encarregarà el
projecte executiu del projecte, i d’aquí a tres mesos
farà un concurs públic
perquè el comencin a
construir.
Rehabilitació per fases
En una primera fase es cobrirà el temple perquè pugui reobrir portes i es torni
utilitzar per al culte. El
pressupost de les obres és
de 117.109 euros i la construcció del campanar restarà per una segona fase.
L’església pertany al
Bisbat, i està catalogada
com a bé cultural d’interès
local. Les tres administracions (Ajuntament, Diputació i Departament de
Cultural de la Generalitat)
s’han mostrat disposades
a col·laborar econòmicament en la rehabilitació i
reconstrucció, tot i que
encara no n’han detallat
les quantitats. ■

Un operari netejant la runa el dia de l’esfondrament, el 29 de gener ■ SANTI IGLESIAS

Rosselló per Tothom es queixa del procés de selecció
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En l’oposició, el grup Rosselló
per Tothom s’ha queixat de
com s’ha gestionat el procés
de selecció del projecte. Pel
regidor d’aquest grup, David
Ricart, hauria d’haver estat
un procés més obert en què
els arquitectes haguessin pogut explicar als veïns les seves diferents propostes, i que
la decisió es prengués de manera més participativa. Finalment, però, les quatre institucions implicades (cadascuna
tenia l’encàrrec de posar so-

bre la taula tres idees, encarregats a despatxos d’arquitectura diferents), va decidir
en una reunió celebrada
aquest dijous que el projecte
seria el despatx madrileny de
Francisco Jurado, amb experiència en altres rehabilitacions i reconstruccions com
el de l’església de Lorca.
El campanar de l’església
de Roselló es va esfondrar el
29 de gener passat. Quinze
dies abans, l’Ajuntament
n’havia precintat la zona per-

què hi havia detectat una
gran esquerda al campanar
que n’amenaçava perillosament l’estabilitat de la construcció, i en va avisar el Bisbat. No hi va haver prou
temps. El Bisbat ja havia contactat amb una empresa de
rehabilitació perquè en fes un
peritatge, però el campanar
va caure després d’uns primers despreniments. Alguns
veïns van filmar l’esfondrament, en unes imatges que es
van fer virals. ■

