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Acord per iniciar les obres de
l’església de Rosselló en dos mesos

Finançament a càrrec del Govern, Diputació, bisbat, via subvencions de la Generalitat,
i ajuntament || La primera fase tindrà un cost de 224.000 euros
magdalena altisent

a.g.

❘ lleida ❘ Govern, Diputació, bisbat de Lleida i ajuntament de
Rosselló van formalitzar ahir
l’acord per finançar la primera
fase de les obres de reconstrucció de l’església de Sant Pere de
Rosselló. Aquesta primera actuació, amb un cost de 224.053
euros, se centrarà en el recobriment i consolidació de l’estructura del temple i a habilitar-lo perquè aculli de nou oficis
religiosos.
La previsió és que les obres
comencin a finals de maig o a
principis de juny i que, amb una
durada de tres o quatre mesos,
estiguin finalitzades a mitjans
de la tardor, va assenyalar l’alcalde, Josep Abad. L’obra la
dirigirà l’arquitecte del bisbat,
Miquel Àngel Sala, que abans de
l’abril ha d’acabar d’adequar el
disseny guanyador del concurs
d’idees –de l’arquitecte Francisco Jurado– al projecte executiu
de les obres.
La diòcesi aportarà en aquesta primera fase uns 75.000 euros, procedents de dos subvencions de la Generalitat, el departament de Cultura aportarà
78.000, i la Diputació, 52.000. A
aquestes aportacione se sumen
els 17.000 euros que el consistori va destinar al concurs d’idees
per escollir el projecte de rehabilitació. Els veïns de Rosselló,
per la seua banda, han recaptat
més d’un miler d’euros.

Tres mil abonats més
d’una hora sense
llum a Balaguer
❘ balaguer ❘ La ruptura d’un
cable elèctric subterrani ahir
al matí a Balaguer va deixar
sense llum uns 3.000 abonats
durant una mica més d’una
hora. Així ho va corroborar
ahir la companyia elèctrica
Endesa, que va apuntar que
la incidència va tenir lloc a
les 10.09 hores i el subministrament es va restablir al cap
d’una hora i 20 minuts.

Insisteixen que el Sant
Hospital pateix retallades
❘ lleida ❘ Compromís x la Seu
va insistir ahir que el departament de Salut ha reduït un
17% l’aportació al Sant Hospital des del 2009. L’equip de
govern (PDeCAT) va replicar
que la retallada va ser només
del 4,15%.

Demanen arreglar les
carreteres de la CHE

Un moment de la reunió d’ahir a Rosselló que va tancar l’acord per iniciar les obres de l’església.
magdalena altisent

Campanar
La reconstrucció del campanar esfondrat el 29 de gener
del 2016 s’emprendrà en una
segona fase que les tres administracions públiques i la diòcesi
preveuen que es porti a terme
durant l’any 2018 i que tindria
u n cost d’aproximadament
280.000 euros.

energia

L’aspecte actual de l’església de Sant Pere de Rosselló.

a. balaguer

Instal·laran una
carpa temporal
per a comunions
n La previsió és que el
temple de Sant Pere reobri a meitats de tardor.
Mentrestant, el local parroquial, situat al costat de
l’església, continuarà acollint oficis religiosos fins
aleshores. La principal novetat és que l’ajuntament
de Rosselló ha acordat
amb els veïns instal·lar
una carpa temporal a la
plaça de l’Església del poble per a la celebració de
les comunions el proper
dia 13 de maig.

❘ lleida ❘ La Comissió d’Agricultura del Congrés va aprovar ahir una proposició no de
llei presentada pels grups socialista, Units Podem, ERC i
mixt, en què s’inclou el PDeCAT, per reparar les carreteres de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).
La iniciativa denuncia el
“deteriorament” d’aquestes
vies a Alcarràs, Almacelles,
Gimenells, Pla de la Font,
Lleida, Saidí, Sucs i Raimat.

Ipcena adverteix d’un
transvasament encobert
❘ lleida ❘ L’entitat ecologista
Ipcena es va sumar ahir a
la queixa de la Plataforma
de Defensa de l’Ebre (PDE)
sobre un suposat transvasament encobert del Segre,
a través del canal Segarra-Garrigues, a l’àrea metropolitana de Barcelona.

comerços dinamització econòmica

Oberts vuit negocis nous al centre
històric de Balaguer aquest últim any
e.f.

Un dels locals que s’han obert l’últim any.

❘ balaguer ❘ L’ajuntament de Balaguer ha renovat les bases del
projecte Aixequem persianes
per revitalitzar el centre històric
de la capital de la Noguera arran
de l’èxit d’aquesta primera campanya. Des de l’inici del projecte, vuit negocis han obert portes
al nucli antic i quatre d’aquests
s’han adherit a les subvencions
que ofereix el consistori en el
lloguer de locals. La campanya
també preveu la cessió d’apara-

dors buits per omplir-los amb
productes d’artesania i de la
terra. La regidora de Promoció Econòmica, Ester Guarné,
va destacar que en aquest cas
el consistori es fa càrrec de la
neteja de l’aparador on s’exposen productes de la terra i
d’artesania.
Actualment, són nou els locals que participen en aquesta
campanya. L’objectiu d’Aixequem persianes és dinamitzar
el centre històric, posar en re-

lleu els locals que estan buits i
facilitar el contacte entre propietaris i emprenedors. L’entrada en servei del nou edifici
judicial a Balaguer va afavorir
l’obertura de noves activitats a
la zona que compta actualment
amb més de seixanta locals comercials buits, molts dels quals
tancats aquesta última dècada.
El consistori ha comptabilitzat
més de dos-cents locals, 180
dels quals compten amb activitat econòmica.

