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L’Ajuntament de la Granja d’Es-
carp ha iniciat la renovació 
d’aquell mobiliari urbà que pre-
senta unes condicions més dete-
riorades, en diferents punts de la 
població.  Així, s’ha començat per 
canviar els bancs del camp de fut-
bol, els bancs de la plaça el Forn i 
a posar en funcionament la font 
d’ai ua del arc nfan l. 

La Granja 
renova el 
mobiliari urbà 
de la localitat

L’església de Rosselló 
acull avui la primera missa  
més de 2 anys després de 
l’enderroc del campanar
E        

    
Han passat més de dos anys 
des de que el campanar de 
l’església de Sant Pere de 
Rosselló es va esfondrar 
a causa dels problemes 
estructurals que pa a  Avui 
el temple tornarà a acollir 
una missa  

Rosselló
S.M.
El bisbe de Lleida, Salvador Gimé-
nez, serà l’encarregat aquest ves-
pre, a les .  hores, d’o ciar la 
primera missa que acull l’esglé-
sia de Sant Pere de Rosselló des 
de que el 29 de gener de 2016 
el campanar de l’edi ci va caure 
sense causar ferits. Casi dos anys 
i mig després el temple ha que-
dat reconstruït i ja torna a ser 
apte per acollir cerimònies. Tot i 
així, encara està pendent si en un 
futur es torna a aixecar el campa-
nar. L’alcalde de Rosselló, Josep 
Abad, explica que les obres han 
acabat just a temps per iniciar el 
gruix de la temporada de comuni-
ons aquest mateix diumenge. 

La reconstrucció de l’església 
ha estat possible gràcies  l’acord 
entre  el Bisbat de Lleida, el De-
partament de Cultura i la Diputa-
ció de Lleida, que conjuntament 
amb l’Ajuntament de Rosselló 
(Segrià), van comprometre’s a 

nançar l’obra de la primera fa-
se que ha consis t en el recobri-
ment de la part esfondrada i en la 
consolidació i habilitació del tem-
ple per tal que pugui tornar a aco-
llir de nou o cis religiosos.

Pel que fa a la segona fase dels 
treballs, que consis ran en la re-
construcció del campanar esfon-
drat, es deixa per més endavant 

tot i el compromís expressat per 
les diferents parts per tal de con-
tribuir també al seu nançament, 
que serà d’uns 280.000 euros. 

Prèviament a la missa i augural 
d’avui, el pintor local Antonio An-
drés farà entrega a l’Ajuntament 
d’un quadre de la plaça de l’Es-
glésia pintat quan encara hi havia 
el campanar.

O O   arc a  Els operaris es van afanyar per tenir el temple a punt

O O  A  la ran a  S’han canviat els bancs de la plaça del Forn

L’Ajuntament de Balaguer va pre-
sentar ahir el projecte d’arran-
jament de les zones verdes del 
Centre Històric de la ciutat que 
s’està duent a terme aquests 
dies, amb la vista posada a la in-
corporació al projecte Viles Flo-
rides, que es durà a terme pro-
perament. Per executar aquest 
arranjament, l’ajuntament ha 
comptat amb els jardiners i el 
tècnic de medi ambient contrac-
tats en el darrer pla d’ocupació.

Durant les poperes setma-

nes s’ha previst que els veïns del 
centre històric guarneixin també 
amb ors els seus balcons, i per 
incen var aquesta proposta, des 
del consistori es farà entrega a 
tots els residents de la zona que 
ho desitgin d’una jardinera amb 

ors per a que la puguin ubicar 
al balcó de casa. L’alcalde de Ba-
laguer, Jordi Ignasi Vidal, va res-
saltar que la presentada és una 
actuació centrada en el Centre 
Històric però que més endavant 
s’estendrà a tota la ciutat.

Balaguer millorarà les zones 
verdes del Centre Històric 
per entrar a les Viles Florides

FO O  A  alaguer  El pro ecte es va presentar ahir a alaguer

Les Borges ja ha iniciat les obres 
d’arranjament del carrer Santa 
Vedruna, vial que forma part del 
Centre Històric de la població, 
ubicat just al costat de l’església, 
i amb les quals nalitzarà per ara 
la reforma que, en aquest en-
torn eminentment turís c de la 
capital garriguenca, es va iniciar 
amb la urbanització de la plaça 
Abadia i ha con nuat amb els 
carrers Abadia i Carnisseria.

El termini previst d’execució 
de l’obra és de dos mesos i ha 

estat adjudicada a una empre-
sa constructora local pel preu 
de 58.259,92 euros, IVA inclòs, 
en haver estat l’oferta que va 
obtenir la millor puntuació de 
les que es van presentar per a 
la realització de la millora. L’ac-
tuació està inclosa dins del Pla 
de Barris i permet seguir recu-
perant i millorant el conjunt del 
nucli an c borgenc, i alguns dels 
seus punts més visitats. El ca-
rrer Santa Vedruna connecta el 
carrer Marqués d’Olivart amb el 

FO O  A  orges  Les màquines treballant als carrer Santa Vedruna

Les Borges Blanques inicia 
les obres d’arranjament 
del carrer Santa Vedruna


