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L’església de Rosselló té
una nova imatge després de
l’ensorrament del campanar
S’endarrereix l’obertura fins a finals de març
perquè falta arreglar el terra i pintar l’interior
El campanar de l’església
de Sant Pere de Rosselló
(Segrià) es va esfondrar el
29 de gener del 2016 quan
passaven quinze minuts de
les onze del matí.
Rosselló
ACN
L’església de Rosselló (Segrià)
ofereix ja una nova imatge, dos
anys després que s’esfondrés el
seu campanar, el 29 de gener de
2016. Aquesta setmana s’estan
retirant les bastides i ja es pot
veure com ha quedat la façana i la coberta. Les obres de reconstrucció de la primera fase,
comptaven amb un pressupost
de 104.000 euros, que van assumir el Bisbat, la Diputació, la
Generalitat i l’Ajuntament. Van
començar el 7 de setembre de
2017 i consistien en recobrir la
part enfonsada i construir la base
del campanar per accedir al cor.
Llavors es va calcular que podria
obrir al públic per Nadal, però no
va ser possible. A més, tot i que la
coberta ja s’ha arreglat, falta encara instal·lar el terra i pintar l’interior del temple perquè es pugui
utilitzar. L’alcalde del municipi,
Josep Abad, ha explicat que està
pendent de reunir-se amb el Bisbat per calcular el cost d’aquests
treballs a l’interior del temple,

Els veïns de
Jaume I
demanen més
seguretat
L’Assemblea de l’Associació de
Veïns Jaume I celebrada ahir a
l’estatge social i presidida pel
president Jaume Millas i la Junta va reunir queixes i peticions
veïnals. Entre les demandes
dels assistents va destacar una
major seguretat i presència de
la Guàrdia Urbana i Mossos
d’Esquadra al barri. També van
parlar sobre la problemàtica
del Mercat del Pla, l’arranjament del carrer Passatge Empurdà amb clos i la replantació
d’arbres. Els veïns van demanar
el trasllat de l’Alberg Municipal
a l’antiga casa de les Josefines
on es farà un nou alberg.

La Fundació
Ilersis
organitza
una Trobada
Ocupacional

FOTO: ACN / La coberta ja s’ha arreglat però falta encara instal·lar el terra i pintar l’interior del temple
que no estaven contemplats en
el pressupost inicial, i decidir com
i qui els assumeix. El pressupost
del terra ascendeix a uns 6.000
euros i el cost de pintar l’interior s’ha de pressupostar encara.
Abad calcula que entre aprovar el
pressupost i dur a terme aquests
treballs, l’església no podrà obrir

al públic fins a finals de març.
L’alcalde de Rosselló, Josep
Abad, va celebrar que s’hagi acabat la primera part de l’obra. Sembla que tant a ell com als veïns els
agrada com està quedant. “Crida
molt l’atenció però com més ho
veus, més t’agrada”, va assegurar.
L’església de Sant Pere de Rosselló

-declarada Bé Cultural d’Interès
Local (BCIL)- es va construir entre
els anys 1756 i 1760, és propietat
del Bisbat de Lleida i s’hi havien
fet manteniments de forma esporàdica. El darrer va consistir en
una rehabilitació de la façana. S’hi
feien celebracions religioses entre
setmana i al cap de setmana.

La Fundació Privada Ilersis
va organitzar aquesta setmana la Trobada Ocupacional, una jornada en la
qual van participar diversos centres de Lleida de la
Federació Allem, dedicada
al suport de persones amb
discapacitat
intel·lectual. La Vivència Musical va
ser l’eix central de l’activitat, que es va celebrar al
pavelló de la Bordeta. Els
participants van ballar, van
recordar cançons d’anys
enrere i van jugar a diversos jocs relacionats amb les
melodies. La trobada van
comptar amb un dinar.

