El decano de la abogacía,
preocupado por la situación
judicial en Lleida. | PÁGS.12-13

ACUERDO PARA LA FINANCIACIÓN DE
LAS OBRAS DE LA IGLESIA DE ROSSELLÓ.
Ayuntamiento, Diputació, Generalitat y Bisbat
pactan costear juntos la adecuación.| PÁG.11
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El fugitivo cazado en Lleida,
acusado de torturar y matar
a un hombre en Alemania
Sobre el detenido, de origen polaco, pesaba una orden de busca y captura | PÁG.15

DEPORTES

FOTO: Mossos d’Esquadra

Imagen del ejemplar disecado

Denunciado
en Solsona
por disecar e
intentar vender
un ave rapaz
protegida
Los Mossos d’Esquadra han
denunciado a un vecino de
Solsona, de 44 años, por disecar e intentar vender por
internet un tipo de ave rapaz
considerado especie protegida.
| PÁG.15

LLEIDA ESPORTIU
EBRO
FOTO: Núria García / El equipo
al completo abraza a Christian
Alfonso tras el gol de la victoria

Alfonso recibe
el ‘indulto’ del
Lleida y da el
triunfo en el
minuto 92

FOTO: J.R. Gómez/ Aleix recibió una dura entrada

Christian Alfonso ha pasado de no
tener ficha a dar la victoria de ayer
ante el Ebro con un tanto en el minuto 92 que no maquilla el mal
partido del equipo. | PÁG.23-26

El Barça se exhibe en Vitoria (0-6),
pero pierde por lesión a Aleix,
mientras el Madrid gana
| PÁG.27-28
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EL TELÉFONO
112 ATIENDE
EN LLEIDA 3.200
LLAMADAS MÁS
EN 2016 QUE EN
2015| TEMA DEL DIA PÁG.3
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Acord de les quatre entitats
implicades per finançar les
obres de l’església de Rosselló

La Diputació promociona
les comarques de Lleida
al saló de turisme actiu
dels Països Baixos

SANDRA CADALSO
@sandracadalso
Rosselló

L’Ajuntament de Rosselló, el Bisbat de Lleida, la Diputació de Lleida i el Departament de Cultura de
la Generalitat finalment es posen
d’acord en el finançament de les
obres de restauració de l’església
de Sant Pere de Rosselló. L’alcalde del municipi, Josep Abad, va
explicar que en l’última reunió
de totes les parts implicades en
el projecte es van comprometre
aportar una part del pressupost.
“Ara durant la setmana que ve
ens hem de tornar a reunir per
definir la quantia que aporta cada
institució”, va afegir Abad.
La primera fase de les obres
de restauració tindran un pressupost total de 117.000 euros i contempla el cobriment del sostre
del temple i assegurar el seu ús.

FOTO: / Esbós
del resultat final
de la restauració
de l’església de
Rosselló

La segona fase del projecte inclou la proposta per reconstruir el
campanar, que es va esfondrar fa
un any, costarà total de 277.784
euros.
Precisament aquest pressupost ha estat un dels problemes
amb què comptava el projecte, ja
que, fins ara, només la Generali-

Sol·liciten l’ajuda per acabar
l’actuació antiincendis al
camí de Sarroqueta a Vilaller
L’Agrupació de Defensa Forestal
de l’Alta Ribagorça (ADF) ha sol·licitat al Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya
una subvenció per donar continuïtat a les accions iniciades l’any
passat al camí forestal que uneix
Sarroqueta, Llesp i Vilaller. Mitjançat l’ajut es pretén executar

diverses actuacions relacionades
amb la prevenció i extinció d’incendis forestals. A l’hora de seleccionar-les, s’ha tingut en compte
que és un accés a forests amb risc
important d’incendi. Cal destacar
que es tracta d’un camí estratègic
per Bombers i veïns, ja que comunica els sectors forestals amb

tat havia confirmat que destinaria
uns 23.000 euros per la primera
fase de tancament de l’església.
La resta d’administracions encara no s’havien pronunciat al respecte fins aquesta setmana, quan
finalment han trobat una solució
conjunta per sufragar els costos
de la restauració.

els tres nuclis de població. Per
arranjar el camí s’establiran dues
línies de defensa contra incendis
amb eliminació de restes vegetals
in situ i en pista. Segons el president del Consell Comarcal, Josep
Lluís Farrero, s’ha col·laborat, en
tot moment, amb els tres ajuntaments de la comarca i les tasques
de millores es coordinaran amb
els Serveis Tècnics Forestals del
Departament a la zona. Aquestes
actuacions, amb un cost superior
als 30.000 euros, s’adeqüen a la
línia de subvencions per a la gestió forestal sostenible.

FOTO: Diputació de Lleida / Imatge de la promoció de Lleida a la fira

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme,
promociona durant aquest cap
de setmana l’oferta de natura
i de turisme actiu del Pirineu i
les Terres de Lleida a la Fiets en
Wandelbeurs, la mostra de turisme actiu més important dels
Països Baixos, especialitzada en
ciclisme i senderisme que acull
la ciutat holandesa d’Utrecht.

En aquesta edició el Patronat de
Turisme distribuirà per primera
vegada un número especial de
Lleida de 16 pàgines que s’ha
editat en neerlandès fruit d’una
acció bilateral entre el Patronat
de Turisme i el Centre de Promoció Turística de Catalunya al
Benelux. La finalitat d’aquesta
edició és incloure-la a la revista
Bergen Magazine de l’abril.

L’Ajuntament de Vilaller
repararà la teula del col·legi
de primària del municipi
L’Ajuntament de Vilaller repararà la teulada del col·legi de primària del municipi, segons va
anunciar l’alcaldessa Maria José
Erta després de la visita del director d’Ensenyament a Lleida,
Miquel Àngel Cullerés, a Vilaller.
La licitació del projecte ja està
feta per 19.000 euros i les obres

començaran el proper estiu. Erta va demanar aquesta subvenció el maig passat i aquesta serà
la primera intervenció de millora
que es fa des del 1984 en què va
ser inaugurat el col·legi. “L’Ajuntament té com a prioritat preservar el benestar i la seguretat
dels escolars”, va dir.

