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L’alcalde, a la dreta, al costat de dos dels arquitectes de l’obra de Sant Pere de Rosselló.

Rosselló recupera
ja una part del
campanar de
Sant Pere
En la primera fase de la
reconstrucció del temple
x. rodríguez

❘ rosselló ❘ Rosselló recuperarà
part del campanar de l’església
de Sant Pere en la primera fase
de la reconstrucció del temple,
que, tal com va avançar SEGRE,
va començar ahir. Així ho van
explicar els arquitectes, que van
apuntar que es tracta de la part
de la torre que arriba gairebé
fins a la mateixa altura que la
coberta, tal com està plantejat
en el projecte de rehabilitació.
A més, l’alcalde, Josep Abad, va
assegurar que aquesta és una
“obra molt esperada pels veïns
del municipi” i va explicar que
els treballs compten amb una
inversió d’uns 120.000 euros,
aportats pel departament de
Cultura, la Diputació, el bisbat
i l’ajuntament i que consistiran
en l’habilitació de l’immoble
perquè pugui tornar a acollir
actes litúrgics. La reconstrucció

anàlisi

La caiguda de la torre
va servir perquè es
revisessin altres immobles
religiosos a Lleida
del campanar es durà a terme
en una segona fase, previsiblement, l’any que ve.
Per la seua part, la presidenta
del centre d’estudis comarcals
del Segrià, María Jesús Llavero, va assegurar que la caiguda
de la torre el gener del 2016 va
ajudar que es fessin “anàlisis i
avaluacions arquitectòniques
de les esglésies”.
En aquest sentit, des del bisbat van afirmar que, en aquests
moments, es repara la teulada
del temple de la Granja i estan pendents que comencin les
obres de rehabilitació de la coberta del d’Almenar.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Més de 8.000 lleidatans
als autocars de la Diada
❘ lleida ❘ Més de 8.000 lleidatans viatjaran a Barcelona
l’11 de setembre per assistir
a l’acte de la Diada organitzat
per l’ANC. Glòria Segarra,
coordinadora de l’assemblea
a Lleida, va afirmar que preveuen contractar almenys
150 autocars, que sortiran de
les capitals de comarca i dels
principals municipis. Aques-

Partida de Butsènit

| Aplec

Honors als valors locals
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23.00 Cinema a la fresca.

La presentació del centenari de l’escola i d’un conte infantil o
l’obra teatral destaquen a l’agenda, amb esports, balls i jocs
Amb cinema a la fresca, arranca un Aplec de Butsènit
que reivindica els valors locals. Així, presentarà el centenari de l’escola, així com
un conte il·lustrat infantil,
escrit per Dolors Llas. Un
altre pes pesant, B de Butsènit, escenificarà enguany Los
Tres Reyes.
Són plats forts d’un programa amb opcions per a
tots. Per als més esportistes,
consolida la trobada de runners, alhora que organitza la
pedalada, torneig de futbol
sala o tirades de bitlles. Als
d’esperit competitiu, cita amb
els concursos de pastissos o
de disfresses infantils. Als
d’esperit juganer, cucanyes

ta és una xifra superior a la
del 2016, quan van ser 110.
En aquest sentit, 24 autocars
sortiran des de Lleida amb
1.500 passatgers. Durant la
Diada, l’ANC vol omplir el
passeig de Gràcia i el carrer
Aragó de Barcelona per crear
un signe de més, simbolitzant
les oportunitats d’una nova
república.

segre
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10.00 XVII pedalada veïnal i II trobada
de runners locals. Pels camins i dreceres de la partida.
Tot seguit, xocolatada amb coca.
12.00 Corre, corre, que te pillo!
17.00 Gran tirada de bitlles per a totes les partides de l’Horta. Seguidament, berenar per als assistents.
23.00 Mag Eugeni. A continuació,
lluïda sessió de ball amb el fantàstic
Quartet Premium.
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El concurs de pastissos, un clàssic.

infantils i un “corre, corre, que
te pillo”. I als incondicionals

del ball, sessions animades per
Habana o Quartet Premium.

10.00 IV trobada del club de vehicles
històrics de Lleida.
10.45 Rebuda de les autoritats per
part de la junta de l’associació de
veïns.
11.00 Ofrena floral a la Mare de Déu
de Butsènit, amb l’assistència de les
autoritats i la pubilla de la partida.
11.15 Missa solemne amb l’assistència del senyor bisbe i el grup Ressò de
l’Albada de Mollerussa. Entrega de la
insígnia d’or a mossèn Pardell.
Presentació del centenari de l’escola
de Butsènit. A continuació, presentació del conte il·lustrat infantil En Butsi
ja és aquí, de Dolors Llas.
12.30 Jocs i cucanyes.
13.00 Vermut popular. Al porxo de
l’ermita.
19.30 XLVII concurs infantil de
disfresses.
22.00 Representació de Los Tres
Reyes, a càrrec de B de Butsènit.
A continuació, sessió de ball amb el
conjunt Habana.
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09.00 Tirada de bitlles. Seguidament,
esmorzar per a tots els assistents.
11.00 Missa en record dels difunts de
la partida.
12.30 Concurs de botifarra. Al local
social.
17.00 Torneig de futbol sala. Al camp
de Can Rúbies.
19.00 Homenatge a la gent gran de la
partida. A continuació, sessió de ball
amenitzada pel conjunt Habana.
21.00 Concurs de pastissos. Obsequi
per als participants.
22.00 Sopar de germanor per als
veïns de la partida, amics i col·laboradors. Sorteig d’obsequis.
Seguidament, sessió de ball de i de
festa amenitzada pel conjunt Habana.

