
Arrenca la reconstrucció de 
l’església de Rosselló per 
reobrir-la al públic al Nadal
A la primera fase s’invertiran 104.000 euros i es 
construirà la base del campanar, que s’enfonsà
Rosselló
LAURA CORTÉS (ACN)
Les obres de reconstrucció de 
l’església de Rosselló van co-
mençar oficialment ahir i està 
previst que s’allarguin uns quatre 
mesos. L’objectiu és que a finals 
de desembre, coincidint amb les 
festes de Nadal, ja es puguin ofi-
ciar actes religiosos al nou tem-
ple. D’entre els treballs, que s’es-
tan duent a terme, 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·labo-
ració de la Universitat Politècni-
ca. Aquesta primera fase d’obres 
compta amb un pressupost de 
104.000 euros i consisteix a reco-
brir la part enfonsada i construir 
la base del campanar per poder 
accedir al cor, tal com ha explicat 
el director de l’obra, Miquel Àn-
gel Sala. El campanar de l’església 
de Sant Pere de Rosselló es va es-
fondrar el 29 de gener del 2016. 
El temple -declarat Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL)- es va cons-
truir entre els anys 1756 i 1760, 
és propietat del Bisbat de Lleida 
i s’hi havien fet manteniments de 
forma esporàdica. 

El Bisbat de Lleida, el Departa-
ment de Cultura i la Diputació de 
Lleida, conjuntament amb l’Ajun-
tament de Rosselló, van tancar un 
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acord per al finançament de la pri-
mera fase de les obres de recons-
trucció de l’església de Rosselló, 
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 esfondrat, es deixa per 
més endavant a l’espera de reu-
nir el finançament necessari, que 
serà d’entorn uns 280.000 euros. 
L’alcalde de Rosselló, Josep 
Abad, ha celebrat l’inici d’una 
obra “molt esperada” per tots 
els veïns, ja que quan va caure el 

campanar, va reconèixer, tothom 
va quedat tocat perquè va ser un 
cas excepcional. Després del cas 
de Rosselló, es van analitzar altres 
esglésies i aquest estiu s’han co-
mençat les obres a l’església de la 
Granja d’Escarp per reforçar la co-
berta. També està previst iniciar 
obres a l’església d’Almenar.

Per primera vegada en una ac-
tivitat oberta al públic no espe-
cialitzat, geòlegs descendiran 
barrancs per explicar de primera 
mà a turistes no experts el pas-
sat, present i futur de l’entorn. 
Es tracta d’una de les activitats 
de ‘Tresors geològics del Projec-
te Geoparc (Nord)’, una proposta 
de descoberta geoturística inno-
vadora organitzada per l’empre-
sa Daucat Serveis Turístics de 

Catalunya que tindrà lloc els 
propers 23 i 24 de setembre 
en el territori del Projecte Geo-
parc Conca de Tremp-Mont-
sec.Un total de 12 persones 
s’endinsaran al barranc de l’In-
fern acompanyades per tèc-
nics experts en barranquisme 
i geòlegs, que interpretaran ca-
da passatge i gorja i ajudaran a 
entendre com el paisatge s’ha 
modelat amb el pas dels anys.

Geòlegs descendiran 
barrancs al Pallars         
per guiar els turistes
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Arrenca el 
curs al Centre 
de Formació 
d’Adults de la 
Seu d’Urgell

El Pont acull 
un curs sobre 
acer, ciment     
i aigua

Reprenen 
les visites al 
castell de 
Mequinensa

El Centre de Formació 
d’Adults de la Seu d’Urgell 
obrirà el pròxim dimecres 
13 de setembre la matrícu-
la a nous alumnes que no 
es van inscriure el passat 
mes de juny. Tots els cursos 
que s’ofereixen són oficials 
i gratuïts. 

L’oferta formativa passa 
per cursos de català, anglès 
i francès, de diferents ni-
vells, així com també d’in-
formàtica i optar a diver-
sos certificats i titulacions. 
Impartirà cursos d’anglès, 
francés i català.

La Universitat de Lleida, amb 
la col·laboració del Consell 
Comarcal de l’Alta Ribagorça i 
l’Ajuntament del Pont de Suert, 
ha organitzat per als dies 7 i 8 
de setembre un curs centrat en 
la implantació de la indústria 
hidroelèctrica a la comarca. So-
ta el títol Acer, ciment i aigua: el 
patrimoni hidroelèctric de l’Al-
ta Ribagorça, es vol oferir una 
visió àmplia del tema, per tant, 
s’hi tractaran aspectes tecnolò-
gics, d’estratègia constructiva i 
d’àmbit polític.

El passat dimarts es van re-
emprendre les visites gratuï-
tes guiades al Castell de Me-
quinensa després del període 
vacacional del personal que 
s’encarrega de tenir cura i man-
teniment de l’immoble, propie-
tat de la Fundació Endesa. 

Des del passat 14 de febrer, 
quan es van reemprendre les 
visites després d’una aturada 
de 2 anys gràcies al conveni sig-
nat entre la Fundació i l’Ajunta-
ment de Mequinensa, i fins a 
final de juliol més de 800 per-
sones l’han visitat. Les visites es 
poden realitzar els dimarts.
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