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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?

n 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 n 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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El Pallars llueix el seu potencial
CULTURA POPULAR, PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA I TERRITORI GEOPARC SÓN ELS EIXOS DE LA FIRA
Una presentació literària i el te-
atre escalfen motors a la Fira de 
Primavera de Tremp, que obre 
portes amb més participació. 
Tant és així que reunirà uns 
130 expositors, amb el sector 
comercial com a pal de paller, 
alhora que baixa lleugerament 
el de maquinària agrícola al res-
tringir-se l’espai a causa de les 
obres a la rambla Dr. Pearson.

Empreses i entitats bastei-
xen un certamen que esdevé 
“una mostra dels diferents 

components econòmics i so-
cials del municipi i comarca, 
que fa palesa la col·laboració 
entre ajuntament, empreses i 
entitats”, apunta el responsa-
ble de Promoció Econòmica de 
l’ajuntament, Jordi Casanovas. 
Per això, vertebren la fira tres 
pilars. D’una banda, es pretén 
“donar visibilitat a diferents 
aspectes de la cultura popular 
catalana”, com ara el bestiari de 

foc, que reunirà una desena de 
colles, “cada any diferent”, o els 
castellers. De l’altra, la divul-
gació del projecte Geoparc, ja 
reconegut per la Unesco. I, com 
a tercera pota, el foment i difu-
sió del producte agroalimentari 
local, amb propostes com una 
girellada amb olis i vins o el se-
gon Food Fest Pallars. De tot 
plegat se’n fan ressò uns 10.000 
visitants, estima l’organització.

SEGRE

La plaça de Capdevila, la plaça de la Creu i la zona del Juncar acolliran les parades, mercat i atraccions.

Preveu reunir uns 
130 expositors, 

amb fort pes del 
sector comercial

| Fira de Primavera
 1

Tremp

■ El Food Fest Pallars es conso-
lida aplegant 23 empresaris en-
tre restauradors i productors de 
la comarca. El públic triarà en-
tre 30 tapes que podran acom-
panyar amb diferents vins i cer-
veses del Pallars. Pel que fa a 
diumenge, s’ha organitzat una 
degustació del típic embotit de 
corder, girella, acompanyada 
d’olis i vins pallaresos, “una 
producció emergent”, apunta 
Casanovas.

Així, la fira s’erigeix en una 
“plataforma per fer visible tot 
aquest treball”, amb la finalitat 
de poder introduir en el mercat 
un producte de qualitat, explica 
el responsable.

Food Fest i tastos 
divulguen els 
vins, olis, cerveses 
i cuina del Pallars

Cercaviles geganteres, el bestiari o concerts, ingredients festius.

SEGRE

CONCURSOS I MÉS
●  Fes un like, és la invitació que llança l’Oficina Jove del Pallars Jussà, 
de la mà d’un concurs per a instagramers de 16 a 30 anys.  La 
fotografia que el dilluns 7, a les dotze, tingui més “m’agrada”, serà la 
guanyadora de dos entrades de dia a un festival de música 
electrònica que se celebrarà a inicis d’estiu. 

● La celebració del Dia Mundial del Peix Viatger a la Noguera Pallaresa  
prevista per demà al matí, s’ha suspès per raons de seguretat. El fort 
cabal del riu ha desaconsellat organitzar l’activitat, consistent en un 
cens de diverses espècies de peixos que poblen el riu.

■ Fent honor a la seua condició 
de fira multisectorial, dissabte 
de deu a una es convoca la no-
vena jornada agrícola, organit-
zada per Tot Camp Pallars. A la 
primera ponència (10 h) Miquel 
Barceló dissertarà sobre la fer-
tilització i maneig de l’ametller.  
Una hora més tard, Joan Pallé 
exposarà com funciona el bom-
beig d’aigua amb energia solar 
en ametllers. I, cap a dos quarts 
de dotze, els experts analitzaran 
si és viable el conreu de festuc 
a la Conca de Tremp. 

El conreu de 
l’ametller i festuc 
centra la 9a 
jornada agrícola
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Encara no apaivagat el ressò de 
la concessió del segell Geoparc 
de la Unesco a la Conca de 
Tremp-Montsec, diverses activi-
tats valoren el projecte.

Obrirà foc demà a les nou la 
caminada de Tremp a les Gesse-
res, un recorregut circular de 7 
quilòmetres on un guia desvet-
llarà 4 curiositats geològiques 
de l’entorn.  

Mentrestant, a les dotze, el 
Museu de la Conca Dellà orga-
nitzarà un taller sobre la his-
tòria dels dinosaures, atesa la 
proliferació de restes fòssils dels 
últims exemplars que van viure 
a Europa. I una hora més tard, 
oferiran una visita guiada a l’ex-

Un territori  
a explorar
CAMINADA, TALLER I EXPOSICIÓ 
VALOREN EL SEGELL GEOPARC

SEGRE

posició Dinosaures de Catalu-
nya, un segle de descobertes.  

Tremp és un dels 19 munici-
pis lleidatans que integren Geo-
parc, una  àrea de més de 2.000 
m2 amb un gran valor geològic 
i natural. Permet explicar com 
es van formar serralades com la 
dels Pirineus, així com l’evolu-
ció a través dels fòssils. Els pro-
motors del projecte confien que 
la distinció suposi un revulsiu 
econòmic i social per al territo-
ri, de tal manera que s’arribi a 
duplicar el nombre de visitants 
en 5 anys. De fet, es calcula que 
per cada euro invertit, el retorn 
econòmic serà d’entre 10 i 20 
euros.

| Fira de Primavera
 2

Tremp

DIVENDRES 4
19.00 Presentació de la novel·la Els 
anys de la serp, de Joan Rendé, amb 
la presència de l’autor. A la biblioteca 
Maria Barbal.
21.30 Teatre El jardí dels cirerers, de 
la companyia El Celler d’espectacles, 
dirigida per Emilio Balldellou. A l’espai 
Cultural La Lira. 

DISSABTE 5
Tot el dia, tercera trobada del bestiari 
de foc al Pallars Jussà, a càrrec de la 
colla de diables Lo Peirot.
09.00 Caminada de Tremp a les Ges-
seres, a càrrec del projecte Geoparc 
Conca de Tremp- Montsec i Euroka 
SNg. Sortida i arribada a la plaça de 
Capdevila.
10.00 Mostra de bestiari de foc, a 
càrrec de Lo Peirot. A la plaça de 
Catalunya. 
10.00-13.00 9a jornada agrícola, amb 
diverses ponències A la sala d’actes de 
l’Epicentre.
10.00-13.00 3a trobada d’intercanvi 
de plaques de cava a càrrec de la Bo-
dega. Al passeig del Pare Manyanet.
10.30 Obertura del mercat artesanal. 
Als carrers del centre històric.
Tallers de nens i nenes. A la plaça de 
l’Església.
12.00 Inauguració de la 54a Fira de 
Primavera.

12.00 Taller La història dels dino-
saures. 150 milions d’anys de vida 
d’aquests gegants, a càrrec del Museu 
de Conca Dellà i Geoparc. Davant de 
l’Epicentre.
12.15 Xerrada Lo Drac, lo Gegant, Lo 
Peirot. Les arrels medievals de la festa 
trempolina, a càrrec de l’historiador 
Pau Castells. A la plaça de Catalunya.
13.00 Visita guiada a l’exposició Di-
nosaures de Catalunya, un segle de 
descobertes, a càrrec del Museu. A 
l’Epicentre.
13.15 Lo vermut del Peirot, a càrrec 
dels  diables. A la plaça de Catalunya.
17.00-19.00 Vine a provar les motos 
elèctriques per a infants de 4 a 9 anys. 
A la zona esportiva del Juncar.
17.30 Exhibició de dansa contem-
porània, a continuació, master class 
de zumba per a petits i grans, a càr-
rec de Ruth Pintiado. A la plaça de 
Catalunya.
18.00 Conferència Una mirada al 
Pallars medieval: vida i creences 
dels habitants de Sant Martí de les 
Tombetes, a càrrec  de l’antropòloga 
Izaskun Ambrosio.  A la sala d’actes de 
l’Epicentre.
18.30 Espectacle itinerant Mr. Par-
fum, a càrrec de Festuc Teatre. Sortida 
de la plaça de la Creu.
18.00-20.00 Fes un like! Concurs 
d’Instagram a l’oficina jove del Pallars.
19.00 Concert a càrrec dels alumnes 

ESPAI CULTURA LA LIRA

MÉS ACTIVITATS. Una nova projecció del cicle de cine El Projector (diven-
dres 11, a les 22 h a La Lira), i el ball de Sant Bonifaci amb el grup Stylette 
(dilluns, a les vuit a la plaça Capdevila), arredoneixen l’agenda.

de l’escola municipal de música de 
Tremp. A la plaça de l’Església.
19.00 Obertura de 2a Food Fest Pa-
llars. Al pavelló del Casal.
20.00 Actuació de Paca Rodrigo i 
Mauricio Vilavecchia. Al passeig del 
Pare Manyanet, 34.
22.00 Cercavila amb bestiari de foc, 
organitzada per la colla de diables. 
Sortida de la plaça de Catalunya.
01.00 Festa diabòlica, acàrrec dels di-
ables. A la plaça de Catalunya.

DIUMENGE 6
10.15 6a trobada de cotxes clàssics 
Tremp. Al carrer de Lleida.
10.30 Obertura del mercat artesanal.
 Tallers per als nens. A la plaça de 
l’Església.
11.30 Cercavila amb els gegants de 
Tremp i la Casa del Sol Naixent, jun-
tament amb  les colles de diables del 
bestiari de foc. Sortida de la plaça de 
la Creu.
12.30 Castells amb la colla Jove Xi-
quets de Vilafranca. A la plaça de 
Catalunya.
17.30 Demostració de taitxí amb Eu-
gènia Ramada. Davant de l’estand de 
l’ajuntament a la plaça de Capdevila.
18.00 Espectacle itinerant de titelles 
gegants a càrrec de la Pantomima. 
Sortida de la plaça de la Creu.
19.00 Girellada amb olis i vins del Pa-
llars. A la plaça de Capdevila.
19.30 Ballada de sardanes amb la 
cobla Vents de Riella d’Agramunt. A la 
plaça de Capdevila.
21.00 Clausura de la 54a Fira.

DIVENDRES 11
22.00 Cinema independent amb el 
cicle El Projector. A l’espai La Lira.

DILLUNS 14
20.00 Ball de Sant Bonifaci amb el 
grup Stylette. A la plaça de Capdevila.

Dissabte conviden a fer un 
recorregut  de 7 km per tal de 
descobrir 4 curiositats 
geològiques de l’entorn.
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Aneu amb compte amb com tracteu els 
altres. Les converses poden convertir-se 

ràpidament en desacords si no esteu disposats 
a cedir.

TAURE 20-IV / 20-V.
Tractar amb supervisors, pares o perso-
nes que busquen la vostra ajuda us 

posaran en una bona posició per demanar a canvi 
el que voleu. Es destaca l’amor.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Cuideu els assumptes personals. Els 
problemes mèdics han de ser una pri-

oritat i tractar amb les institucions us ajudarà a 
resumir el que heu de fer.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Una situació emocional no resolta ge-
nerarà estrès. Parleu amb algú de la 

vostra confiança o un expert que pugui ajudar a 
il·luminar una situació.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No compartiu gaire informació amb els 
col·legues o amb els qui intenten reco-

pilar informació personal. La precaució us ajudarà 
a evitar que se n’aprofitin.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Vosaltres teniu el control. És hora 
d’avançar i generar els canvis que portin 

a una vida millor. Sigueu oberts sobre els somnis 
amb aquells que estimeu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Trobareu oposició. Augmentaran els 
problemes a la llar i és probable que les 

discussions prenguin el comandament si inten-
teu fer una cosa que no és afavorida.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Apreneu tot el que pugueu i confieu en 
la vostra capacitat per descobrir infor-

mació oculta que pot ajudar-vos a prendre de-
cisions importants. Confieu en l’instint.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Algú del passat es comunicarà amb 
vosaltres. Abans d’obrir-vos, esbrineu 

per què l’interès sobtat. Us convé procedir amb 
cautela. Feu ús de la raó.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Les converses secretes seran mal inter-
pretades. El millor és demanar a algú en 

qui confieu que prengui notes o que sigui el 
vostre suport si algú intenta acusar-vos.

AQUARI 20-I / 18-II.
No permeteu que ningú s’aprofiti de 
vosaltres o del que teniu per oferir. Si 

algú intenta obligar-vos a assumir responsabili-
tats, no ho feu i treballeu sols.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Trieu els associats en funció del que 
tenen per oferir i com de beneficiosos 

seran per a vosaltres. No acordeu amb ningú que 
intenti manipular-vos emocionalment.

SOS Racisme presenta a Lleida l’informe 
amb les denúncies de Catalunya
Les entitats SOS Racisme i la Coordinadora d’ONG de 
Lleida van presentar ahir l’informe sobre l’estat del ra-
cisme a Catalunya a Lleida en el qual apareix un cas de 
Lleida (vegeu SEGRE d’ahir) com a exemple de lluita.

ÒSCAR MIRÓN

COL·LEGI MARIA IMMACULADA

Alumnes del col·legi M. Immaculada de 
Tremp, premiats en concursos literaris
Diversos alumnes del col·legi Maria Immaculada de Tremp 
ha estat guanyadors o han quedat finalistes recentment 
en diferents concursos literaris com el Ciutadà S. XXI de 
Down Lleida, el de Coca-cola o el dels Jocs Florals.

Visita a la sala d’exposicions del Festival 
GarGar de Penelles, que comença avui
El president de la Diputació, Joan Reñé, i l’alcalde de Pe-
nelles, Eloi Bergós, van visitar ahir amb altres autoritats 
la Sala B, el nou espai d’exposicions del GarGar Festival 
de Murals i d’Art Rural que arranca avui.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Veïns de Juneda visiten el Museu de Cal Pauet de les Borges Blanques
Un grup de veïns de Juneda va 
visitar dimecres passat el Mu-
seu de Cal Pauet de les Borges 
Blanques. L’activitat va estar 
promoguda per l’associació de 

dones Junieta. La galeria és una 
iniciativa d’un veí de la capital 
de les Garrigues en la qual ha 
reunit més de 700 objectes fa-
miliars per recrear la infante-

sa de les dècades dels 50 i els 
60. Entre altres objectes hi ha 
àlbums de cromos, cartells de 
cine, estris escolars, màquines 
d’escriure i joguines.

MUSEU CAL PAUET

Reivindiquen que hi hagi més enginyeres
L’Escola Politècnica de la Uni-
versitat de Lleida va acollir ahir 
la jornada Som noies, som TIC 
per reivindicar la presència de 
les dones en el món de les tec-
nologies de la informació i la 

comunicació. Per això, diverses 
enginyeres d’empreses lleidata-
nes van explicar davant d’estu-
diants dels instituts de La Mit-
jana i del Gili i Gaya les seues 
experiències. La trobada, que 

es va incloure amb motiu del 
Dia Internacional de les Nenes 
a les TIC, que té lloc cada quart 
dimarts d’abril, va comptar amb 
la presentació d’un projecte TIC 
i una taula redona.

MAGDALENA ALTISENT

La Universitat de Lleida va acollir ahir la jornada ‘Som noies, som TIC’.
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