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L’església de Rosselló reviu dos 
anys després d’esfondrar-se
A l’espera d’instal·lar el terra i pintar l’interior per reobrir-la || 
Actes aquest diumenge per recordar la caiguda del campanar

MUNICIPIS PATRIMONI

L’església de Rosselló, amb els nous murs i la coberta que substitueixen els que es van enfonsar.

ÒSCAR MIRÓN

R. RAMÍREZ
❘ ROSSELLÓ ❘ L’església de Sant 
Pere de Rosselló mostra ja el 
seu nou aspecte després de la 
reconstrucció, gairebé dos anys 
després de l’ensorrament del 
campanar que va arrossegar 
part de la coberta i els murs. 
Els operaris han retirat aquesta 
setmana les bastides i la lona 
que han cobert l’edifici durant 
les obres i els elements recons-
truïts es distingeixen amb 
claredat del temple original 
del segle XVII. Encara no té 
una data prevista per tornar a 
acollir cerimònies religioses, a 
l’espera únicament d’instal·lar 
el nou terra i pintar l’interior.

La recuperació de l’església 
ha suposat una inversió d’uns 
120.000 euros amb aportacions 
de la Generalitat i la Diputació 
i no inclou la reconstrucció del 
campanar caigut. Està previst 
en el projecte de rehabilitació, 
però haurà de ser objecte d’una 

actuació posterior, per ara sen-
se data ni finançament.

Diumenge de commemoració 
Per la seua part, l’Associació 

Mariana de Rosselló organitza-
rà aquest diumenge actes per 
commemorar el segon aniver-
sari de l’ensorrament de l’es-

glésia, que va tenir lloc el 29 
de gener del 2016. Un toc de 
campanes enregistrat durant 
l’anterior Trobada de Campa-
ners d’Os de Balaguer donarà 
inici a un programa d’activitats 
que inclou sardanes, lectura de 
poemes i d’un manifest i una 
xocolatada popular.

Marc Solsona, Joan Reñé i Ramon Carné, en l’acte.

JORNADES REG I FUTUR

J.GÓMEZ

J. GÓMEZ
❘ MOLLERUSSA ❘ El Canal d’Ur-
gell té uns 140 quilòmetres 
encara sense revestir per 
evitar fuites d’aigua. La ma-
joria formen part del traçat 
de les quatre séquies prin-
cipals del sistema. Així ho 
va afirmar ahir el president 
de la Comunitat de Regants, 
Ramon Carné, que va des-
tacar projectes que es duen 
a terme com la millora del 
túnel de Montclar o les obres 
al llarg d’un quilòmetre del 
canal Auxiliar després d’en-
fonsar-se durant la campa-
nya passada. En total hi han 
invertit uns cinc milions, dos 
més del que és habitual. 

Quant a la pròxima cam-
panya, Carné va destacar 
que hi ha prou reserves d’ai-
gua als embassaments de Oli-
ana i Rialb i que, malgrat la 
sequera, no s’avançaran da-
tes i començarà a mitjans de 
març. El president del Canal 
d’Urgell va fer aquestes de-
claracions en la XVII Jornada 
Reg i Futur, que es va portar 
a terme al teatre L’Amistat 
de Mollerussa. 

En la inauguració, el presi-
dent de la Diputació de Llei-

da, Joan Reñé, va remarcar 
la importància del regadiu 
que ha convertit la zona en 
el “rebost de Catalunya” 
mentre que l’alcalde, Marc 
Solsona, va lamentar que la 
jornada no compti amb la 
presència de la màxima res-
ponsable d’Agricultura de la 
Generalitat.

En la jornada sobre can-
vi climàtic, el president de 
la Federació de Comunitats 
de Regants de l’Ebre (FERE-

BRO), César Trillo, va desta-
car que és necessari millorar 
l’eficiència de l’ús de l’aigua 
i modernitzar el reg però 
que sense l’ajuda de l’admi-
nistració, l’agricultura està 
destinada a desaparèixer. “El 
desastre mediambiental més 
important que pot ocórrer és 
que l’agricultor desaparegui 
del món rural”, va sentenciar.

El Canal d’Urgell té 
140 quilòmetres 
encara sense revestir

SENSE CONSELLERA
Reñé destaca la riquesa 
del regadiu i Solsona 
lamenta l’absència de la 
consellera d’Agricultura

L’ensorrament del campanar, el 29 de gener del 2016.


