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Acord per iniciar
la reconstrucció
de l’església
El Bisbat, Cultura, la Diputació
i l’Ajuntament s’entenen per finançar
la primera fase de les obres

Estat de l’església ■ ACN
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Busquen voluntaris
per documentar
les pedregades

Larrosa, amb els seus companys del PSC ■ PAERIA

Arxiven la denúncia
del Comú a Larrosa

COL·LABORACIÓ · Es
demana la col·laboració
d’avisadors que enviïn imatges
per estudiar la calamarsa

Acusaven el regidor de prevaricació
per la llicència a la discoteca Biloba
Lleida

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

P28

P28

Oferiment per treure les
plaques franquistes
L’empresa Petrolis Independents
demana permís per retirar-les
Cultura
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La feina no remunerada de les dones equival al 25% del PIB català
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50.000 milions no cobrats
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Acte institucional del Dia Internacional de les Dones, a la plaça 8 de Març de Lleida ■ H. SIRVENT / PAERIA
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Talarn Music Experience
es repetirà al juliol

Dipòsit legal: GI-1157-2015

CONVENI · Les diputacions de
Lleida i Girona i el Servei
Meteorològic posen en marxa
la campanya ‘Plega la pedra!’
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METEOROLOGIA
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Repartiment a tres bandes
del cost de refer l’església
a El Bisbat, la Generalitat i la Diputació de Lleida acorden el finançament de la primera fase dels

treballs de reconstrucció de l’església de Rosselló, amb una primera posada a punt del temple

amb l’objectiu que estigui
llesta cap a l’octubre, segons va explicar ahir l’alcalde de Rosselló, Josep
Abad, en declaracions recollides per l’agència ACN.
Més endavant es farà una
reunió entre l’arquitecte
del Bisbat de Lleida, Miquel Àngel Sala, i tècnics
del Departament de Cultura i de la Diputació lleidatana, per tal d’acabar
d’adequar el projecte arquitectònic guanyador del
concurs d’idees –obra de
l’arquitecte Francisco Jurado– al projecte executiu
de les obres, que serà supervisat per l’arquitecte
del Bisbat.

La xifra
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224.000

euros és el cost de la primera
fase de les obres, que permetrà tornar a posar en servei el
temple a l’octubre.

Treballs de desenrunament que es van fer els dies posteriors a l’esfondrament. Ara, les administracions ajudaran el Bisbat a reconstruir el temple ■ S. IGLESIAS
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El Departament de Cultura, el Bisbat de Lleida i la
Diputació de Lleida, conjuntament amb l’Ajuntament de Rosselló, van formalitzar ahir l’acord per
fer-se càrrec dels 224.000
euros que suposarà l’execució de la primera fase de
la reconstrucció de l’església d’aquest municipi del
Segrià. El campanar de
l’església es va esfondrar el
gener de l’any passat i la
resta de l’edifici tenia
danys greus.

En concret, el Bisbat,
propietari del temple, s’ha
compromès a aportar a les
obres uns 75.000 euros; el
Departament de Cultura
de la Generalitat n’aportarà 78.000, i la Diputació de
Lleida, uns 52.000 euros.
El Bisbat es fa càrrec, a
més, del cost de les tasques de desenrunament
que es van fer al seu dia i
que ja va assumir, així com
els 17.000 euros que es va
gastar el consistori en el
concurs d’idees que va servir per escollir, d’entre un
total de vuit propostes, el
projecte arquitectònic per

a la reconstrucció de l’església i del campanar. Es
tracta del projecte que
amb més fidelitat reconstrueix el campanar, tant
en la forma com en el sistema constructiu.
A més, s’han recollit
més de mil euros d’aportacions de fidels.
La previsió és que la primera fase dels treballs,
que consistirà en la consolidació, el cobriment i la
posada a punt del temple
perquè s’hi puguin tornar
a celebrar oficis religiosos,
comenci entre final de
maig i principi de juny,

Debat sobre el futur del patrimoni

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Centre d’Estudis Comarcals del Segrià ha organitzat
per avui al vespre un debat
sobre el present i el futur dels
valors patrimonials de la població. L’acte tindrà lloc avui,
a les set de la tarda, a l’ajuntament, i servirà també per
presentar el cinquè llibre de
la sèrie que Fèlix Montagut
ha elaborat per donar a conèixer el patrimoni del Segrià,
El Segrià a escaire i cartabó,
publicat pel centre d’estudis
comarcals. El mateix centre

d’estudis ha recordat en una
nota que l’esfondrament del
campanar de l’església va tenir com a conseqüència l’auditoria de tots els edificis de
caire públic, però que, passat
més d’un any, això encara no
ha donat fruits i ja no es troba
en les agendes ni de la Diputació ni de la Generalitat, ni
tampoc dels mitjans de comunicació. “Per aquesta raó
hem organitzat la presentació del llibre” i el debat posterior sobre el patrimoni local.

Reobren la carretera de
Montant de Tost
ACN
MONTANT DE TOST

La Diputació de Lleida va
reobrir ahir la carretera
LV-4001, que uneix la
C-14 amb Montant de
Tost, després dels treballs
de neteja i retirada dels
materials acumulats sobre la calçada a conseqüència d’un despreni-

ment que hi va haver dimarts. Tècnics del Servei
de Vies i Obres de la Diputació i consultors d’una
empresa especialitzada en
geologia i estabilització de
vessants van inspeccionar
la zona afectada i van decidir reobrir la carretera de
manera provisional per a
tot tipus de vehicles.
Ha quedat afectat un

tram de prop de 80 metres
de calçada, entre els punts
quilomètrics 10 i 10,100 t,
a uns dos quilòmetres del
nucli urbà de Montant de
Tost. També han resultat
malmesos més de 200 metres de barrera de seguretat. El pas s’efectua sobre
material granular estès
sobre la calçada, fins que
pugui ser reparada. ■

Un cop finalitzi la primera fase, la voluntat de
les diferents parts implicades és poder tirar endavant la segona fase del projecte, que tindrà un cost
de prop de 280.000 euros i
que consistirà en la reconstrucció del campanar
de l’església.

Una màquina treballant al tram de carretera afectat ■ ACN

Segona fase, en espera
La voluntat de les tres administracions públiques i
del Bisbat de Lleida és que
les obres de reconstrucció
del campanar puguin ser
una realitat abans d’un
any i, per aquest motiu, ja
han expressat el compromís de col·laborar econòmicament també en la
segona fase dels treballs.
No obstant això, encara
no es disposa del finançament per portar-la a
terme. ■

