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Rosselló recapta fons per
poder refer el campanar

c.sans

L’Associació Mariana obre un compte amb aquesta finalitat ||
Actes per rememorar l’aniversari de l’ensorrament fa un any
v.g.

maría molina

❘ rosselló ❘ Els veïns de Rosselló
van recordar ahir l’aniversari
de l’ensorrament del campanar
de l’església fa just un any. Ho
van fer amb diversos actes en
una jornada festiva organitzada per l’Associació Mariana de
la localitat i en la qual van participar totes les associacions i
entitats de la població.
El dia va començar amb una
missa d’acció de gràcies, ja que
no es van haver de lamentar
víctimes, i després va seguir
una cercavila de la colla gegantera, i l’actuació del grup
de batukada de l’Escola Municipal de Música, Batutam. A
la plaça es va escoltar el toc de
campanes que el poble d’Os de

Actual estat del camí al costat del riu Segre a Oliana.

Oliana millora el camí
veïnal al costat del Segre
c. sans

El compte bancari habilitat per recollir fons dels veïns.
v.g.

pressupost

La primera fase costarà
120.000 euros que pagaran
les institucions i no preveu
reconstruir la torre
Balaguer va dedicar al poble
del Segrià quan va perdre les
seues i, després, es va celebrar
una ballada de sardanes de la
colla Purpurina. Els més petits van fer dibuixos de com
s’imaginen el nou campanar,
també es va llegir una poesia
de Miguel Trujillo dedicada
a la torre i una representació
teatral va tancar l’esdeveniment. Segons l’organització,
la jornada va ser un èxit ja que
es van vendre una gran quantitat de samarretes per recaptar
diners.
D’altra banda, també es va
obrir un compte bancari per
reunir fons tant dels feligresos
com de tots els interessats a
recuperar l’església. Segons els
veïns, “quan va caure el cam-

❘ oliana ❘ L’ajuntament d’Oliana millorarà el camí al costat
del riu Segre, zona d’horts i
via molt utilitzada pels veïns
per passejar. L’última actuació es va fer el 2009 però el
pas de tractors i la pluja ha
deteriorat de forma important el paviment, per la qual
cosa l’ajuntament ha aprovat
ara la memòria per actuar
en aquesta zona. Es tracta
d’un tram de 1.750 metres
de longitud, situats no gaire
lluny de la zona de la resi-

dència per a la tercera edat
de la població.
L’alcalde, Miquel Sala, ha
explicat que el projecte preveu actuar de forma general
al llarg de tot el tram de camí però que es farà especial
atenció a les zones més deteriorades, en les quals hagi
desaparegut la capa superficial de paviment i hagin
aparegut importants sots.
En aquests punts s’ha previst
sanejar la zona i aplicar-hi
novament grava triturada
compactada.

Investiguen la mort de l’anciana de la Mariola
❘ lleida ❘ Els Mossos esperen els resultats de l’autòpsia de la
dona de 85 anys que dissabte va aparèixer morta al canal de
Pinyana. La família va explicar que la dona patia depressió,
i no Alzheimer, com es va publicar ahir.
Ballada de sardanes per commemorar l’aniversari.

Rescaten un esquiador a la Vall de Boí

panar, va caure més que un
edifici, també totes les petites
històries de la vida de cadascú i per això cal reconstruir-lo
perquè sigui testimoni de noves generacions”.
Per la seua part, l’alcalde,
Josep Abad, va celebrar que
s’obrís aquest compte per re-

❘ vall de boí ❘ Un helicòpter dels Bombers va rescatar ahir un
esquiador que va patir una caiguda en la qual es va fracturar
el braç. El ferit va ser evacuat a l’hospital de Tremp.

paeria

collir fons. Aquesta setmana
s’espera tancar l’acord amb la
Diputació, el Govern i la diòcesi per sufragar la primera etapa
de 120.000 € que no inclou el
nou campanar. Construir-lo
requerirà 280.000 € més i per
reunir-los caldrà definir noves
tàctiques.

lleida

Construeixen
84 nous nínxols
al cementiri

Imatge d’arxiu del cementiri de Lleida.

❘ lleida ❘ L’ajuntament de Lleida
construirà 84 nous nínxols al
departament Verge de Montserrat del cementiri municipal, per un import que ascendeix a un total de 66.491,34
euros, després de resoldre el
concurs en el qual es van presentar fins a set ofertes diferents. L’empresa Conste 3.0
SL ha estat la plica més ben
valorada, partint dels termes
requerits al plec de clàusules
administratives.

Els pobles amb molins demanen un cànon eòlic
❘ lleida ❘ L’Associació de Municipis Eòlics impulsa un cànon a
la concentració eòlica i per això s’ha presentat una esmena
a la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos.

