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e. Farnell
❘ Rosselló ❘ La rehabilitació de 
l’església de Sant Pere de Ros-
selló ja té forma. Serà la recons-
trucció ideada per un despatx 
d’arquitectes de Madrid, Fran-
cisco Jurado Jiménez, escollit 
perquè respecta millor l’estruc-
tura actual del temple des del 
punt de vista de la utilització 
de materials, a nivell econò-
mic i perquè dóna continuïtat 
a l’estructura actual, així com 
la construcció en un futur del 
nou campanar, va assegurar l’al-
calde de Rosselló, Josep Abad, 
després de reunir-se amb els 
tècnics del bisbat, ajuntament, 
Diputació i la Generalitat. 

Durant la reunió es va ad-
judicar el projecte per reparar 
el temple després del concurs 
d’idees convocat pel consisto-
ri. El pressupost previst per a 
les obres és de 117.109 euros i 
aquest projecte contempla dotar 
d’un sostre el temple per poder 
reobrir-lo al públic com més 
aviat millor. 

Segons el canceller del bis-
bat, Víctor Espinosa, la proposta 
triada, sota el nom Tornar a ser, 
respecta la continuïtat del tan-
cament de l’església amb el futur 
campanar. Espinosa va assegu-
rar que el bisbat encarregarà el 
projecte executiu i en tres mesos 
farà un concurs públic perquè 
diferents empreses optin a la 
construcció. L’objectiu de totes 

les parts és que durant la pri-
mavera que ve es puguin iniciar 
els treballs de reconstrucció de 
l’església.

Com pagar l’obra
El bisbat de Lleida va desta-

car que actualment compta amb 
una subvenció de 23.000 euros 
del departament de Cultura 
que servirà per finançar part 

d’aquesta fase de les obres. No 
obstant, el finançament total de 
l’obra s’establirà en un conveni 
entre la diòcesi, l’ajuntament, la 
Generalitat i la Diputació en el 
qual s’haurà de concretar qui-
na serà l’aportació de cada un. 
Fins al moment, el consistori de 
Rosselló ha assumit els costos 
del concurs per decidir sobre 
els projectes. Tant l’alcalde de 

Rosselló com el canceller del 
bisbat van confiar que finalment 
el cost final sigui més baix del 
previst i “es puguin aconseguir 
els ajuts necessaris per afrontar 
aquesta actuació”, va dir Espi-
nosa. L’alcalde, per la seua part, 
va apuntar que a partir de l’abril 
es decidirà quina quantitat po-
den aportar les diferents parts 
del conveni.

reunió ahir a rosselló per decidir quin projecte era l’elegit per a la restauració del temple.
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Un despatx de Madrid dissenyarà la 
restauració del temple de Rosselló
Escollit entre set propostes, al respectar millor el dibuix de l’actual || El bisbat de 
Lleida encarrega el projecte executiu per adjudicar l’obra en tres mesos

patrimoni església

Naut Aran farà 
una residència 
per a gent gran

serveis

❘ naut aRan ❘ El ple de l’ajunta-
ment de Naut Aran va apro-
var ahir una moció del grup 
municipal d’Unitat d’Aran 
per promoure la construcció 
d’una residència per a la gent 
gran. A Naut Aran hi ha 156 
persones majors de 70 anys, 
que representen un 8% del 
total de la població. Actual-
ment hi ha una llista d’espera 
de 30 persones per accedir 
a la residència de Sant An-
toni de Vielha. L’edil d’UA, 
Paco Bruna, va apuntar la 
necessitat d’obrir un centre 
d’aquestes característiques 
al municipi.

El zoo del Pirineu 
tanca l’any amb 
9.500 visitants

equipaments

❘ oDèn ❘ La tercera tempora-
da del zoo del Pirineu, al 
municipi d’Odèn, va tancar 
diumenge passat superant els 
9.500 visitants, 2.500 perso-
nes més respecte a l’any pas-
sat. Durant els mesos d’hi-
vern el parc estarà tancat i 
tornarà a obrir al públic el 
proper dia 1 de març.

En aquest sentit, els ges-
tors del zoo van assenyalar 
que estan preparant una am-
pliació de cara a la pròxima 
temporada i també la incor-
poració de trenta animals 
nous.

thomas cook avança al  
dia 21 l’arribada de vols  
a l’aeroport d’alguaire
Ja que enguany Nadal cau en cap de setmana

infraestructures transport

el tradicional dinar nadalenc a la delegació de la generalitat va reunir els mitjans de lleida.

maría molina
❘ lleiDa ❘ Els esquiadors brità-
nics estrenaran la temporada a 
l’aeroport de Lleida-Alguaire 
dimecres vinent, dia 21, amb 
l’arribada de tres vols proce-
dents del Regne Unit. El turo-
perador Neilson avança així 
l’arribada per no coincidir amb 
el cap de setmana de Nadal, que 
aquest any cau en diumenge, 
que és quan habitualment ope-
ren aquests vols. Serà després 
de les festes nadalenques quan 
s’hi unirà la companyia israelita 
Arkia (13 de gener), que també 
porta aficionats a l’esport blanc 
a les pistes del Pirineu. Així ho 
va assegurar ahir el delegat de 
la Generalitat a Lleida, Ramon 
Farré, en el tradicional dinar 

nadalenc amb els mitjans de co-
municació. Farré va remarcar 
que l’aeroport de Lleida és una 
plataforma turística important 
i que ja s’ofereix als viatgers del 
Regne Unit la possibilitat d’es-
quiar a les estacions lleidatanes, 
“encara que els packs que ofe-
reixen els complexos andorrans 
són molt competitius pels preus, 
la qual cosa fa que sigui una 
destinació preferent”. D’altra 
banda, va afegir que els avions 
hauran de continuar desviant-se 
en cas de boira persistent, tal 
com va succeir l’any passat, i 
va indicar que s’espera que la 
temporada sigui similar a la del 
passat exercici. Va remarcar que 
les negociacions i els treballs per 
portar noves companyies a l’ae-
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roport continuen i va apuntar 
que, en l’àmbit industrial, també 
es continua treballant de for-
ma intensa ja que aquest és un 
dels principals punts d’oferta 
al mercat. Farré va indicar que 
cal seguir en aquesta línia per-

què l’aeroport no només acon-
segueixi el reconeixement per 
la seua estructura i arquitec-
tura, referint-se a la seua elec-
ció com un dels sis més bonics 
d’Europa, sinó també per la seua 
funcionalitat.

la notícia,  
a lleida tv.

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


