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La mort del jove va colpir els veïns del municipi ■ AJ. BB
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Dol a les Borges
per la mort del
jove a l’N-240
Més de 300 persones es van concentrar
ahir en un acte de suport a la família i
l’alcalde diu que reclamarà mesures
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Sortim

Comença la
recuperació del
temple de Rosselló

Un detall de l’obra ‘Pool (no water)’ d’ahir ■ ACN

Tret de sortida a
Fira Tàrrega

PROJECTE · Amb el suport del
Bisbat, el govern català, la
Diputació i el poble, l’objectiu
final és refer tot el campanar

La 37a edició del certamen teatral
posa l’accent en la participació
Serveis
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La línia Lleida-la Pobla
tindrà un tercer tren
Ferrocarrils va anunciar ahir que un
nou comboi s’afegirà als dos existents
Cultura
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La façana principal de l’església està tapada per tal que es puguin fer els treballs ■ ACN
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La fam en la història, en
una mostra a Lleida

Dipòsit legal: GI-1157-2015

OBRES · La primera fase
implicarà les obres necessàries
perquè l’església pugui tornar a
obrir i fer misses per Nadal
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Fira Tàrrega
posa l’accent
en la
participació

Lleida

La mostra de teatre
al carrer es va
inaugurar ahir al
vespre i omplirà la
vila d’espectacles

Rosselló recuperarà l’església
un any i mig després que caigués
TERMINIS La primera fase de les obres estarà enllestida per Nadal i permetrà que al temple s’hi puguin tornar a fer
misses CAMPANAR La segona fase no té encara calendari, i també la pagaran el Bisbat, el poble, el govern i la Diputació
Redacció

La xifra

ROSSELLÓ

Les obres de reconstrucció de l’església de Rosselló
(Segrià) van començar
ahir i està previst que
s’allarguin uns quatre mesos. L’objectiu és que a final de desembre, coincidint amb les festes de Nadal, ja es puguin oficiar actes religiosos al temple. Així, Rosselló recuperarà la
seva església parroquial
un any i mig després que
s’esfondrés el campanar i
una part de la façana i la
coberta.
Els tècnics de l’empresa
constructora estan fent
proves de lloses, textures i
colors dels materials que
s’empraran en la reconstrucció, amb la col·laboració de la Universitat Politècnica. Aquesta primera
fase d’obres té un pressupost de 104.000 euros i
consisteix a recobrir la
part enfonsada i construir
la base del campanar per
poder accedir al cor, com
va explicar el director de
l’obra, Miquel Àngel Sala.
El campanar de l’església de Sant Pere de Rosse-

—————————————————————————————————

504.000

euros d’inversió prevista
per a la restauració de l’església de Rosselló, tot i que una
part no està garantida.

La façana i el forat del campanar coberts per una lona i una gran bastida en l’inici de les obres de recuperació ■ S. MIRET / ACN

lló es va esfondrar el 29 de
gener del 2016. El temple,
que està declarat bé cultural d’interès local (BCIL),
es va construir entre els
anys 1756 i 1760, i és propietat del Bisbat de Lleida.
Aquesta entitat, junta-

ment amb el Departament
de Cultura, la Diputació de
Lleida i l’Ajuntament de
Rosselló, assumeix el finançament de la reconstrucció, amb un cost d’uns
224.000 euros, que a més
del recobriment de la part

enfonsada, incloïa les feines de desenrunament,
consolidació i habilitació
del temple.
Pel que fa a la segona fase dels treballs, que consistiran en la reconstrucció del campanar esfon-

drat, es deixa per a més
endavant, en espera de
reunir el finançament necessari, que serà d’entorn
d’uns 280.000 euros més.
L’alcalde de Rosselló,
Josep Abad, va dir que
compta amb el compro-

mís de la resta d’institucions per emprendre el
nou campanar. Abad també va celebrar l’inici d’una
obra “molt esperada” per
tots els veïns, ja que quan
va caure el campanar tothom va quedar tocat perquè va ser un cas excepcional.
El sinistre va generar
polèmica sobre si el Bisbat
o l’Ajuntament havien estat al cas d’unes esquerdes
o d’un manteniment eficaç. A més, aquest cas
també va provocar una
allau de peticions de revisions i millores en altres
esglésies. De fet, aquest estiu ha començat la restauració de la coberta de l’església de la Granja d’Escarp i s’esperen ajudes per
a l’església d’Almenar. ■

Ferrocarrils comprarà un tercer
tren per a la línia Lleida-la Pobla
Redacció
LLEIDA

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
adquirirà un nou tren per
a la línia Lleida-la Pobla de
Segur, que s’afegirà als dos
combois ja existents, en
servei a la línia des de fa
més d’un any. El president
de Ferrocarrils, Enric Ti-

có, va explicar que les setmanes vinents es donaran
a conèixer més detalls i
terminis.
Així ho va avançar ahir
Ticó durant la signatura
d’un conveni de col·laboració entre FGC i l’empresa
d’autobusos Hife. L’objectiu de l’acord és promoure
i comercialitzar bitllets
combinats que connecta-

ran els trens de la línia
Lleida-la Pobla amb diferents ciutats del Camp de
Tarragona, les Terres de
l’Ebre, Aragó i el País Valencià. En concret, seran
fins a 47 destinacions.
La voluntat és potenciar, encara més, la intermodalitat a la línia Lleidala Pobla entre el tren i l’autobús per facilitar la mobi-

litat dels usuaris i atreure’n de nous. Aquests bitllets combinats es posaran
a la venda la setmana vinent i els usuaris ja en podran fer ús a partir del 12
de setembre.
Ticó va anunciar també
que enguany s’acabarà
amb una inversió a la línia
de la Pobla de vora set milions d’euros. ■

Acord per connectar la línia de la Pobla amb autocar amb 47
destinacions més a partir de la setmana vinent ■ ACN

