
Acord per finançar i iniciar la 
primera fase de la rehabilitació 
de l’església de Rosselló 
Les obres començaran a finals de maig o principis de juny

El Bisbat de Lleida, el Departa-
ment de Cultura, la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament de Rosselló 
arriben finalment a un acord per 
tal de finançar la remodelació de 
l’església de Sant Pere d’aquest 
municipi del Segrià. Els represen-
tants de cada entitat es van reu-
nir ahir a l’Ajuntament de Rosse-
lló per definir el pressupost i el 
calendari a seguir a partir d’ara 
per realitzar la primera fase de 
les obres, que consisteixen en el 
tancament del temple i habilita-
ció per tal de reobrir l’església.

L’alcalde de Rosselló, Josep 
Abad, va explicar ahir que el cost 
dels 224.053 euros que suposarà 
l’execució de la primera fase de la 
reconstrucció de l’església “s’ha 
repartit equitativament” entre 
les quatre parts. Concretament, 
el Bisbat de Lleida –propietari 
del temple– es va comprometre 
a aportar 74.835 euros (33,4%), 
mentre el Departament de Cul-
tura n’aportarà 77.557 euros 
(34,62%), i la Diputació de Lleida 
uns 52.071 euros (24%).

A aquestes aportacions cal su-
mar-li el cost de les tasques de 
desenrunament assumides pel 
Bisbat després de l’esfondrament 

de part del temple i els 17.000 
euros gastats pel consistori en el 
concurs d’idees que va servir per 
escollir el projecte arquitectònic 
per a la reconstrucció de l’esglé-
sia i del campanar. A més, aques-
tes aportacions cal afegir els més 
d’un miler d’euros d’aportacions 
de ciutadans, arran d’organitzar 
diverses activitats solidàries.

Pel que fa a les obres, la pre-
visió és que la primera fase co-
menci entre finals de maig o prin-
cipis de juny, amb l’objectiu que 
finalitzin a l’octubre, segons va 
dir Abad. Pròximament està pre-
vista la celebració d’una altra re-
unió entre l’arquitecte del Bisbat 
de Lleida, Miquel Àngel Sala, amb 
tècnics de Cultura i de la diputa-
ció lleidatana, per tal d’acabar 
d’adequar el projecte arquitectò-
nic guanyador del concurs d’ide-
es –obra de l’arquitecte Francisco 
Jurado– al projecte executiu de 
les obres, que serà supervisat per 
l’arquitecte del bisbat.

El director dels serveis terri-
torials de Cultura a Lleida, Josep 
Borrell, i la vicepresidenta de l’IEI, 
Rosa Pujol, van valorar positiva-
ment l’acord per posar en marxa 
la primera fase de la reconstruc-
ció del campanar de Rosselló i, en 
aquest sentit, van destacar l’es-
forç de l’alcalde per posar d’acord 
les diferents parts, tot i “no ser 
uns temps fàcils per trobar els re-
cursos”, segons va dir Borrell.
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Un any de 
l’esfondrament 
del campanar               
de l’església
El campanar de l’església de 
Rosselló es va esfondrar el 29 
de gener del 2016. No hi va ha-
ver ferits ni persones atrapa-
des perquè l’Ajuntament havia 
desallotjat l’edifici del costat i 
havia acordonat la zona quan 
va caure una gran llosa. 

Alcarràs vol dinamitzar els seus 
horts socials i potenciar-ne el 
seu ús obrint-los a tota la pobla-
ció. Fins al moment, des de la se-
va apertura fa quatre anys, no-
més se’n podien beneficiar les 
famílies amb pocs recursos i les 
persones jubilades. Aquest any, 
però, s’obren ja a tota la pobla-
ció –deixant una reserva d’unes 
30 parcel·les aproximadament 

per als col·lectius abans citats–. 
El consistori va programar di-
marts una xerrada informativa 
per tal d’explicar el nou projecte, 
que gestionarà l’empresa Punt 
Eco, amb una llarga experiència 
en aquest camp, principalment 
a Lleida. Les quotes de lloguer 
per al públic en general seran de 
25 euros al mes (per 70 m2) i de 
13 euros (pels de 35 m2). 

L’Ajuntament d’Alcarràs 
obre els horts municipals     
a tota la població
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Puigverd de Lleida 
organitza un acte 
per orientar els joves 
en el món laboral

L’Ajuntament de Puigverd de 
Lleida i l’Associació de Joves Lo 
Jovent organitza avui una xerra-
da sobre acompanyar els joves a 
l’hora d’escollir la seva orienta-
ció professional. La conferència 
es realitzarà a les 21.30 hores a 
la Llar de jubilats i anirà a càrrec 
d’Eliana Geris. L’acte anirà orien-
tat a tothom però sobretot a jo-
ves i famílies.
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