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CAP DE SETMANA | pàg. 49
Arranca la Fira de Titelles de Lleida i 
Penelles es vesteix de pintura mural   
amb la tercera edició del GarGar Festival

1,30 €

GUIA | pàg. 46
Aval dels 15 municipis del Sobirà  
al Doctor Music Festival, que espera 
60.000 persones el juliol del 2019

La Granadella, 6 anys sense 
televisió per interferències 
dels molins de vent al poble
TDT || Ajuntament, 
Eolia Renovables i 
Govern arriben a un 
acord per acabar amb 
les deficiències

155 || Després d’anys 
de negociacions, ara 
no el poden firmar a 
l’estar la Generalitat 
intervinguda

Des que el 2012 van entrar 
en funcionament els molins 
de vent de la Granadella, els 
veïns han denunciat continus 
problemes per rebre el senyal 
de les cadenes de televisió a 
través de la TDT, en especi-

al TV3. Per fi, l’any passat, 
el consistori, l’empresa Eolia 
Renovables i el Govern van 
arribar a un acord per repa-
rar-los, però ara mateix no es 
pot firmar a l’estar intervin-
guda la Generalitat.

COMARQUES ❘ 12

LLEONARD DELSHAMS

ESPORTS ❘ 24-25 ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Pimec i Diputació 
demanen mercaderies 
per a l’aeroport

PANORAMA ❘ 17

ETA confirma el seu 
adéu definitiu sense 
citar les víctimes

MAGDALENA ALTISENT

COMARQUES ❘ 11

Rosselló reobre l’església 27 
mesos després d’esfondrar-se
Els veïns demanen ara que es reconstrueixi 
també el campanar que es va enfonsar

Alumnes del Gili  
i Gaya ratifiquen  
al jutge que van 
rebre d’un monitor 
fotos eròtiques

Quatre alumnes de l’institut Gili 
i Gaya de Lleida van ratificar 
ahir davant del jutge que el bi-
bliotecari del centre els va envi-
ar fotografies eròtiques (en què 
apareixia nu) amb proposicions 
deshonestes. Les adolescents 
asseguren que van denunciar el 
cas per evitar més assetjaments. 
El monitor va ser acomiadat.

LLEIDA ❘ 10

Van denunciar el cas per 
evitar més assetjaments

Passadís per als campions europeus
Pimec i Diputació van recla-
mar ahir a la Generalitat que 
habiliti l’aeroport d’Alguaire 
per a mercaderies.

La banda terrorista es dissol 
amb un trist balanç de més 
de 800 persones assassinades 
en quaranta anys.
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Cavalls de França, Guatemala i Suïssa, 
en el primer EquiMollerussa

p. 13
Fiscalia indaga si l’ajuntament de la 
Coma i la Pedra assetja una veïna

p. 16

L’església de Rosselló, plena ahir a la tarda durant la missa oficiada pel bisbe de Lleida.

MAGDALENA ALTISENT

X. RODRÍGUEZ
❘ ROSSELLÓ ❘ Rosselló va inaugurar 
ahir l’església de Sant Pere 27 
mesos després de l’ensorrament 
del campanar el 29 de gener del 
2016, amb una missa oficiada 
pel bisbe de Lleida, Salvador 
Giménez. 

Les obres per a la recons-
trucció del temple per al seu 
recobriment i consolidació de 
l’estructura van començar el 7 
de setembre de l’any passat i les 
misses s’han celebrat fins ara al 
local social. La reobertura de 
l’immoble coincideix amb la ce-
lebració de les comunions, que 
l’any passat es van traslladar a 
una carpa que es va instal·lar a 
la plaça de l’església. L’alcalde, 
Josep Abad, va explicar que els 
operaris que treballaven a l’in-
terior de l’església van haver 
d’augmentar els torns per poder 
acabar les tasques de pintura 
a temps per a les comunions, 
que se celebren aquest cap de 
setmana. 

El poble demana ara la re-
construcció del campanar, unes 
obres que encara no tenen una 
data prevista i que costarien uns 
280.000 euros. El primer edil va 
assegurar que “insistirem i llui-
tarem” perquè el nou campanar 
sigui una realitat. Abad va asse-
gurar que aquesta primera fase 
dels treballs ha comptat amb un 
pressupost d’uns 180.000 eu-
ros, finançats entre el bisbat, 
el departament de Cultura i la 
Diputació de Lleida. El bisbat, 
segons Abad, ha avançat els di-
ners per a les obres i ara espera 
rebre les subvencions que es van 

Rosselló reobre l’església 27 mesos després de 
l’ensorrament i el poble demana el campanar
L’ajuntament insistirà perquè es reconstrueixi, encara que no hi ha data per a la segona fase de les obres 
|| La inauguració, a temps per a les comunions, que l’any passat es van celebrar en una carpa

PATRIMONI HISTÒRIC

Dos ‘maratons mediambientals’   
netejaran espais del Jussà i del Segrià

RESIDUS INICIATIVES

❘ LLEIDA ❘ Catalunya acollirà per 
primera vegada aquest any l’Ul-
tra Clean Marathon, un repte 
ambiental i esportiu que té per 
objectiu disputar durant una 
setmana una marató cada dia, 
al mateix temps que es recullen 
residus abandonats pel territo-
ri. La iniciativa arribarà al Pa-
llars Jussà el 15 de maig, des 
de Gerri de la Sal fins a Tremp, 
passant per la Pobla de Segur 
i Aramunt. L’endemà recor-
rerà Alfés, Sunyer, Torres de 

Segre, Sudanell, Albatàrrec i 
Lleida. El conjunt de les set eta-
pes d’aquest projecte sumen un 
total de 295 quilòmetres i volen 
ajudar a augmentar la consci-
enciació sobre els residus gene-
rats i promoure mesures per a 
la conservació de la naturalesa. 

A més, l’Ultra Clean Mara-
thon vol augmentar el nivell 
de compromís dels esportistes 
amb la cura del medi ambient 
i promou carreres i activitats 
sostenibles. Està previst que hi 

participin unes 2.000 persones 
i que es duguin a terme vint-i-
cinc accions de neteja organit-
zades per associacions, escoles, 
administracions i empreses. 

Aquesta és una iniciativa de 
la Xarxa de Custòdia del Terri-
tori, la Xarxa de Voluntariat 
Ambiental de Catalunya i la 
Generalitat. Els esportistes Al-
bert Bosch i Nicole Ribera seran 
els ambaixadors del projecte i 
recorreran els 295 quilòmetres 
de la cursa.

prometre des de les diferents 
institucions. L’alcalde va asse-
gurar que els treballs que han 
pagat des de l’ajuntament són 
la restauració dels bancs, l’en-
llumenat i el gas, i ara busquen 
finançament per a la pintura del 
temple, amb un pressupost de 
30.000 euros.

La reobertura de l’església de 
Rosselló, prevista per al dia de 
Reis i després ajornada a finals 
de març, arriba unes setmanes 
després que tanqués la d’Algerri 
al detectar despreniments.

EN PRIMERA PERSONA

«Aquí em van batejar i 
han fet la comunió els 
meus fills. A mi la caiguda 
em va agafar de viatge i 
estic molt contenta que 
s’hagi pogut recuperar».
ANNA. VEÏNA DE ROSSELLÓ

«Va ser un desastre 
quan va caure. Es va 
dir que qui volgués 
podia fer aportacions 
econòmiques. És un 
monument del poble».
CARLOS. VEÍ DE ROSSELLÓ

Com han viscut aquest 
temps sense església?

■ El bisbe de Lleida, Salva-
dor Giménez, va assegurar 
ahir a l’inici de la missa que 
“el temple ha quedat millor 
del que jo m’esperava” i va 
apuntar que en part “ha es-
tat perquè l’ajuntament ha 
volgut pintar-lo”. En aquest 
sentit, va agrair l’aportació 
econòmica de totes les ins-

titucions i va apuntar que 
“no és estrany que Diputa-
ció, Generalitat i consistori 
ajudin els creients” perquè 
“no estan ajudant el bisbat, 
sinó la comunitat”. Giménez 
va celebrar que els veïns de 
Rosselló hagin recuperat el 
temple, el seu “lloc sagrat per 
reunir-se”.

Giménez: “El temple ha quedat 
millor del que m’esperava”

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Obres al camí de Térmens a Bellvís ■ La Diputació ha començat 
la rehabilitació del ferm del camí municipal entre Térmens i 
Bellvís. Aquesta actuació compta amb un pressupost de 119.986 
euros i preveuen que els treballs acabin aquest mes.
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la imatge 
del dia
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l’ascensorprivat
Dos conceptes 
de periodisme
En el simposi sobre 
llibertat de premsa 
que organitza el Col-
legi de Periodistes 
van debatre el veterà 
corresponsal Ramón 
Lobo i el professor 
de la UAB Xavier Giró 
que defensava textos 
curts i concisos. Lobo 
en canvi era partidari 
de textos més ela-
borats i es queixava 
que el públic vol un 
periodisme de qua-
litat amb cròniques 
completes, però no 
sempre està disposat 
a pagar per això. És 
l’amenaça del gratis 
total d’internet.

Declaracions    
en l’homilia

El bisbe de Lleida, 
Salvador Giménez 
Valls, presidia ahir la 
reobertura de l’es-
glésia de Rosselló 
després del tanca-
ment provocat per 
l’ensorrament del 
campanar. Quan li 
vam demanar unes 
declaracions, va sor-
tir per la tangent i va 
dir que ja les faria en 
l’homilia de la missa.

El municipi de Ros-
selló, que presideix, 
va veure per fi, als 
27 mesos que s’es-
fondrés el campanar 
de l’església, com es 
reobria als feligresos.

Josep Abad

La lleidatana està a 
un pas de guanyar la 
Titan Desert de ci-
clisme de muntanya 
després de l’etapa 
d’ahir que li permet 
mantenir el liderat.

Ramona Gabriel

Professor de la UdL 
i un dels autors de 
l’estudi que asse-
nyala les diferències 
entre alumnes que 
impedeixen la igual-
tat d’oportunitats.

Jordi Garreta

El comissari europeu 
d’Agricultura i Desen-
volupament Rural, 
al proposar retallar 
un 5% els ajuts de la 
PAC, perjudica l’agri-
cultura lleidatana.

Phil Hogan

200 cavalls i 70 
criadors avui a 
EquiMollerussa

L’institut Mollerussa, al 
parc de la Serra, ja té 
llestes les instal·lacions 
per acollir a partir d’avui 
el primer certamen Equi-
Mollerussa, amb dos-
cents cavalls i setanta 
criadors.

JOAN GÓMEZ

Va ser una revolució de consignes. 
Prohibit prohibir! El Maig del 68 
va voler instaurar la imaginació 
al poder, però la França de De 

Gaulle i Pompidou no va canviar gaire 
malgrat les barricades, les vagues i les 
manifestacions multitudinàries clamant 
llibertat. Hi va haver molt de postureig 
en aquell moviment mitificat. El París 
de Casablanca al qual tot progre podia 
retornar quan el nus de la corbata li ti-
bava més del compte. Tot va començar 
el 1967, quan es va matricular a la uni-
versitat de Nanterre un jove pèl-roig 
d’origen alemany, Daniel Cohn-Benit. 
Aquell mateix any va protestar contra la 
separació de nois i noies en moltes de les 
dependències universitàries entrant en 
una residència femenina al crit de “lliure 
circulació!” El 22 de març del 1968 tor-
naria a actuar. I aquest cop va ser més 
radical. “Ocupem la universitat!” Era un 
líder nat. Cent cinquanta estudiants el van seguir. “No 
a la universitat burgesa!” Les paraules de Cohn-Be-
nit aviat es transformarien en grafits a les parets de 
Nanterre. “No podem tolerar la detenció de sis joves 
que protestaven contra la guerra de Vietnam. És fals 

que no puguem fer res contra el poder”, 
animava els seus companys des del vui-
tè pis d’un dels edificis administratius. 
L’endemà van ser desallotjats, però les 
autoritats van aconseguir el contrari del 
que es proposaven. “Anem a la Sorbona!” 
El 3 de maig, ahir va fer cinquanta anys, 
van rebre un suport multitudinari a París. 
Començava l’anomenat Maig del 68. De 
fet, va ser una primavera convulsa arreu 
del món. Els joves dels Estats Units es ma-
nifestaven contra la guerra de Vietnam; 
un blanc assassinava Martin Luther King 
i l’URSS esclafava l’intent d’apertura de 
Txecoslovàquia envaint aquest país. 

Políticament, el Maig del 68 va fra-
cassar. No es va produir la revolució que 
demanaven els joves i De Gaulle va rebre 
un suport massiu als carrers i a les urnes. 
Però d’aquest moviment va sortir una 
nova esquerra que s’allunyava del model 
de Moscou. Una esquerra que, mig segle 

després, s’assembla tant a la dreta que està en crisi. Sota 
les llambordes de París no s’hi va trobar la platja. A 
l’altra banda dels Pirineus el matrimoni Oriol de Riba, 
de Barcelona, era distingit amb el premi de natalitat 
pels seus 16 fills.

Prohibit prohibir
ANNA SÀEZ || EL RETROVISOR

Correu electrònic: asaezmateu@gmail.com · Twitter: @lukanora · Facebook: anna saez mateu · Blog: diaricomplice.blogspot.com

A les 20 h del 3 
de maig del 1968 
ja hi havia 600 
detinguts a París. El 
10 s’arranquen les 
primeres llambordes
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