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La iglesia de Rosselló acoge
la primera misa dos años
después del derrumbe | PÁG.3

La FAVLL decide en asamblea
limitar a sólo dos mandatos la
presidencia de la entidad | PÁG.8
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ETA hace oficial su final
La banda terrorista confirma su “disolución”
definitiva y da por destruidas sus estructuras
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Rajoy avisa que la organización no logrará
“ningún beneficio” pese a su desaparición

Denuncia que
una escuela de
Tàrrega sugirió
ir a una fiesta
con la ‘estelada’
Una madre de la escuela Jacint
serdaguer aĮrma Ƌue se propuso a los niños acudir a una
Įesta escolar con camisetas
con la estelada. Esta es una
de las Ϯϰ Ƌueũas por presunto
“adoctrinamiento” o falta de
neutralidad en centros catalanes Ƌue acumula Educación.
CAUSA GENERAL P. 24 - 25

Lleida rinde homenaje al ICG tras
su gesta europea en la Copa CERS
FOTO: Núria García / El equipo fue recibido por los jugadores de la base tras llegar a la Paeria procedente del Pavelló Onze de Setembre

Penelles reúne
a 24 artistas
para decorar
las fachadas
de sus casas
Creadores de todo el mundo
ya están en la población para
parƟcipar en la tercera edición del &esƟǀal 'ar 'ar͕ Ƌue
se prolongará hasta el próximo domingo. Durante estos
dşas Ϯϰ arƟstas decorarán ϵϬϬ
metros cuadrados de fachadas
del municipio.
| PÁG.12

FOTO: Núria García / Una de las pinturas que comienzan a tomar forma

| PÁG.29

HABILITAN PARA
LA LACTANCIA
17 ESPACIOS
MUNICIPALES
| PÁG.10
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L’església de Rosselló acull la
primera missa dos anys després
que s’enfonsés el campanar
>͛alcalde del municipi assegura Ƌue es conƟnuară “insisƟnt”
perƋuğ es Ɵri endaǀant la segona fase de reconstrucció
HELENA HUGUET
@helenahuguet
Rosselló
&ŽƚŽŐƌĂĮĂ

sgarcia@lamanyana.es
SELENA GARCÍA

L’església de Sant Pere de
Rosselló va tornar a obrir les
seves portes ahir, dos anys
després de l’esfondrament
del campanar que va danyar
bona part de l’estructura
sense deixar cap ferit.
La missa que es va celebrar per
iŶauŐurar el ƚemple la va ŽĮciar
el bisbe de Lleida, Salvador Giménez, qui va admetre que “ha quedat millor del que m’esperava”
quan va visitar-la fa prop d’un
mes. Per la seva banda, l’alcalde
de Rosselló, Josep Abad, acompanyat de la vicepresidenta de la
Diputació, Rosa Pujol, també es
mostrava “molt saƟsfet” amb la
reobertura de l’església i apuntava que a parƟr d’ara “s’insisƟră”
perquè també es refagi el campanar, uns treballs que costarien
entorn als 280.000 euros. El batlle
alhora lamentava que “no s’hagi
establert el govern de la Generalitat” i no es Ɵngui l’oportunitat
de “parlar amb algun director general del Departament de Cultura
per Ɵrar-ho endavant”.
El pintor del municipi a qui se
li va encarregar la pintura interior
de l’església va haver de fer tres
torns seguits perquè el temple
es pogués tornar a obrir al públic
ahir, i alhora evitar que demă les
comunions dels joves de Rosselló s’haguessin de celebrar dins
d’unes carpes. A parƟr d’ara també es reprendran amb normalitat
les misses dominicals.
La reconstrucció ha estat possible grăcies a un acord entre la
Diputació de Lleida, el Bisbat i el
Departament de Cultura de la Generalitat. Ara bé, l’ens eclesiăsƟc
ha estat l’únic que Įns ara n’ha
avançat els diners de l’obra, que
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VeŢna de Rosselló
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“Si ens fan el
campanar,
estarem satisfets
de l’obra”

“Hauria preferit
que l’acabament
de pedra fos el
mateix”

“La façana no
m’agrada, ja li
he fet saber al
mossèn”

ascendeixen a uns 160.000 euros,
i estă a l’espera que les altres insƟtucions li retornin la part de les
despeses que han d’assumir. Per
la seva banda, l’Ajuntament del
municipi s’ha fet cărrec del condicionament de l’enllumenat, el
gast i la restauració dels bancs,

que eren vells i presentaven senyals de corc. Els treballs que ha
costejat el consistori han estat de
10.000 euros, i no estaven contemplats dins el mateix pla de reconstrucció per l’esfondrament.
Abans d’estrenar la nova església, el pintor Antonio Andrés

va fer entrega a l’Ajuntament del
municipi d’un quadre on s’hi veu
com era la façana de l’església
abans de l’esfondrament. Andrés
explicava que vol que el quadre
es preservi “la memòria” i que
l’ha cedit “perquè estă molt agraït amb els veïns de Rosselló”.

Els arquitectes:
“Hem deixat
constància que
hi ha hagut un
esfondrament”
Els arquitectes que s’han encarregat del disseny de la
nova església, Carme Casals
i Miquel Àngel Sala, explicaven que “han volgut ser respectuosos amb l’estèƟca de
l’anƟc temple”. Alhora apuntaven que si la reconstrucció
és d’un espai que estă en ús
s’ha de “poder fer una lectura
dels temps fent palès que ha
passat a l’església”. “La cicatriu s’ha de seguir notant”, explicava sala. ,an uƟlitzat cals
perquè “és un material que
no danya la pedra anƟga”.

EM BALLA
PEL CAP
| Cristina
Torrent
@cris_torrent |

#9delPalau
Jo també sóc docent. Aquests
dies molta gent ho és, en suport als nou professors criminalitzats de l’/ES El Palau.
Hi penso cada dia, en l’1-O:
M’agradaria poder parlar, cara
a cara, amb els qui vau assaltar
l’escola. Us preguntaria què
els vau explicar als vostres Įlls
quan vau tornar a casa. Els hi
vau dir per què havíeu carregat contra gent pacíĮca͍ Perquè us vau comportar com a
bărbars, agredint, saquejant͍
Només defensăvem urnes. No
ho oblidarem mai. Volem que
ningú ho oblidi. Per això la violència de l’1-O s’ha d’explicar.
A les escoles sobretot, perquè
és allă on va passar, on molta
gent, docents inclosos, la vam
paƟr. De fet, no va d’això el cas

La violència de l’1-O
s’ha d’explicar, a les
escoles sobretot, on
la vam patir
dels #9delPalau͍ Els botxins,
no podeu dormir͍ El malson
us persegueix͍ Les nostres
veus us turmenten͍ El que
va passar aquell dia té nom i
cognoms: violència gratuïta i
desmesurada. Ho sabeu. Cada
dia, la mirada interrogant dels
vostres Įlls us ho recorda. Ells
no en tenen cap culpa. Ningú
els discrimina, vexa o humilia
a l’escola, ni els #9delPalau ni
cap altre docent enlloc. Els văreu humiliar vosaltres mateixos, amb la vostra violència.
Els avergonyiu cada dia, des
de fa sis mesos. Els docents no
ens dediquem a assetjar criatures. La nostra feina és educar en el respecte i la no violència. I així ho seguirem fent.
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D’AQUÍ I D’ALLÀ

Els alumnes d’ESO de la Seu
d’Urgell s’apropen a la feina
de la Llar de Sant Josep
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Enric Duch
President del
Lleida Llista Blava

El club va rebre ahir l’homenatge
de la ciutat en la rua que el va passejar per la ciutat després d’aconseguir el primer ơtol europeu d’un
club lleidată en tota la història.

Mariano Rajoy
President del
govern espanyol

Espanya ha rebut un toc d’atenció
per part del Consell d’Europa, que
l’avisa del “risc” per la independència judicial i lamenta que ignori les
seves recomanacions.

Ricardo
González
Jutge

FOTO: Ajuntament de la Seu d’Urgell

A

quest divendres Ɵndră
lloc la primera sessió del
projecte d’aprenentatge i
servei ‘Tots som joves, tots som
grans’, on parƟcipen de manera
voluntăria ϯ6 alumnes de quart
d’ESO del Col·legi La Salle. És la
vuitena edició d’un projecte totalment consolidat i que, cada any,
aconsegueix un gran nombre de
parƟcipants entre els joves.

E

n una primera fase d’aprenentatge, els alumnes van
poder conèixer la feina que
es fa a Llar de Sant Josep i la Fundació Sant ,ospital a parƟr d’una
xerrada a cărrec de tres professionals d’aquests centres. Després
els estudiants van visitar l’OĮcina
Jove de l’Alt hrgell. Allă van poder
conèixer de més a prop el què es

El projecte
‘Tots som
joves, tots som
grans’ arriba
a la 8a edició
fa en aquesta oĮcina per als joves, totes les iniciaƟves que es
Ɵren endavant des de la Regidoria de Gent Gran i també des de
l’ărea d’ensenyament ;Pla EducaƟu d’EntornͿ.

E

l projecte, doncs, comporta
un treball en xarxa entre les
diferents enƟtats que collaboren: Ajuntament de la Seu

d’hrgell, OĮcina Jove de l’Alt hrgell, Serveis EducaƟus, Pla EducaƟu d’Entorn i Regidoria de Gent
Gran.

S

’inicia avui, doncs, la fase de
servei on es fară una gimcana entre avis i alumnes a la
Fundació Sant ,ospital, i una acƟvitat per parelles a la Llar de Sant
Josep. ,i haură un total de quatre
sessions durant aquest mes de
maig i juny, i en una d’elles seran
els avis qui visitaran als alumnes
a l’escola.

D

es del Col·legi La Salle, de la
capital de l’Alt Urgell s’aposta un any més per treballar
el compromís en les causes solidăries i el desenvolupament cívic,
èƟc, personal i social dels nois i
noies.

Autor del vot parƟcular en la sentència de la Manada que demanava absoldre els cinc acusats, ha
declarat senƟr-se “emocionat” pel
suport dels seus companys.

Ahir es va celebrar la primera
missa a l’església de Rosselló dos
anys després que s’enfonsés el
campanar. La celebració va ser a
cărrec del bisbe de Lleida, Salvador Giménez, qui quan va ser requerit pels periodistes abans de
la missa perquè fes alguna declaració, els va dir que durant la missa ja explicaria les seves impresions. No hi ha dubte que el bisbe
sap que entre aquest col·lecƟu
professional l’església no té massa seguidors.

