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Tanquen l’església d’Algerri
per seguretat al detectar
esquerdes i despreniments

AMADO FORROLLA

ÒSCAR MIRÓN

Conservació || Segons
Cultura, els danys
estructurals són
molt importants

El consistori, per
precaució, va envoltar
el temple amb tanques.

L’afició va recolzar la plantilla.

L’Actel Força
Lleida perd i
està a un pas
de consumar
el descens

Quart cas || Almenar,
la Granja i Rosselló, i
en aquesta última va
caure el campanar
L’església de Nostra Senyora de
la Purificació d’Algerri va quedar ahir clausurada al detectar
despreniments a la façana que,
segons el departament de Cultura, té “esquerdes molt importants” i es troba “en mal estat
de conservació”. El d’Algerri
es converteix així en el quart
temple de Lleida que tanca per
problemes estructurals, després
dels de Rosselló, Almenar i la
Granja d’Escarp. Les misses es
traslladaran al local social.

Al caure amb el Palència
i guanyar tots els rivals

COMARQUES ❘ 12
AMADO FORROLLA

‘Racons de Lleida’,
el llibre de SEGRE
per als seus lectors
Sant Jordi 2018

La presentació de ‘Racons de Lleida’, que SEGRE regala als seus lectors per Sant Jordi.

L’Actel Força Lleida va caure
ahir en posicions de descens a
la LEB Plata per primera vegada en tota la temporada, al
perdre davant del Palència per
75-84 i guanyar tots els rivals
directes. L’equip de Jorge Serna,
que va estar recolzat per 4.000
espectadors al Barris Nord,
haurà de donar la campanada
divendres a Manresa i esperar
la derrota d’Azpeitia o Barça B
per salvar-se.
ESPORTS ❘ 26-29

LLEIDA CIUTAT

Urbans cobraran un plus
del 20% en les hores extra
d’una desena de festes
LLEIDA ❘ 7

El grup SEGRE i la Diputació de Lleida van
presentar ahir el llibre Racons de Lleida, de
Jordi Guardiola, un homenatge als pobles de
Lleida i a la seua contribució al futur de Ponent
a través de les imatges més genuïnes.
GUIA ❘ 37

TERRORISME

ETA reconeix el mal causat
i demana perdó a una
part de les víctimes
PANORAMA ❘ 18
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ERC, PDeCAT i CUP defensen els CDR
i en denuncien la persecució

www.segre.com/comarques
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Més de mil firmes demanen un
caixer al centre històric de Balaguer
p.

16

PATRIMONI HISTÒRIC

Clausuren per despreniments l’església
d’Algerri i ja és la quarta que tanca a Lleida

L’ajuntament l’envolta amb tanques i serà necessari actuar a l’interior per protegir elements ornamentals
|| Les misses es traslladen al local social durant dos setmanes, mentre durin les obres
ÒSCAR MIRÓN

X. RODRÍGUEZ

❘ ALGERRI ❘ L’església de Nostra Senyora de la Purificació d’Algerri
va quedar ahir clausurada al detectar despreniments a la façana
que, segons el departament de
Cultura, té “esquerdes molt importants” i es troba “en mal estat de conservació”. El d’Algerri
es converteix així en el quart
temple de Lleida que tanca per
problemes estructurals, després
del de Rosselló, Almenar i la
Granja d’Escarp. L’ajuntament
va envoltar el temple amb tanques i les misses es traslladaran
al local social mentre durin els
treballs a l’interior de l’església,
on també s’haurà d’actuar per
retirar elements ornamentals i
de revestiment dels arcs i voltes
per evitar que caiguin.
La Generalitat va enviar un
informe al consistori i al bisbat
després d’una visita a la localitat el dia 6 d’abril, on recomanaven “prendre mesures
immediatament” per “evitar
qualsevol risc”. La conselleria
també aconsellava “dur a terme
els estudis i actuacions necessàries per garantir l’estabilitat de
l’església”.
L’alcalde, Miquel Plensa, va
avisar els veïns mitjançant una
carta, on els informava que el
temple estarà tancat durant dos
setmanes, aproximadament.
Plensa va apuntar que sabien
que l’informe de Cultura arribaria “encara que no esperàvem que fos tan contundent”,
malgrat que va assegurar que
tenen molt bona relació amb el
bisbat i que la decisió de tancar

LES CLAUS

Església

z L’església d’Algerri va quedar
tancada ahir al detectar petits
despreniments a la façana i es
van instal·lar tanques al voltant
del temple .

Ajuntament i bisbat
z La decisió de clausurar-la és
“de mutu acord” entre l’ajuntament el bisbat i els treballs
començaran la setmana que ve.

Cultura
z El departament de Cultura va
enviar un informe alertant del
“mal estat de conservació” de
la façana i demanava prendre
mesures en l’edifici de forma
immediata.

Rosselló, Almenar i la Granja

Les tanques que s’han instal·lat a l’església d’Algerri al detectar despreniments a la façana.

GENERALITAT

Cultura constata el “mal
estat de conservació” del
temple i avisa d’“esquerdes
molt importants”
l’església és “de mutu acord”.
No obstant, va assegurar que
“tot el poble sap que el temple
s’ha d’arreglar”.
Per la seua part, el canceller
del bisbat de Lleida, Víctor Ma-

nuel Espinosa, va afirmar que
“el subsòl es mou i l’església es
va assentant i això ha provocat que perillin aquests revestiments de l’església”.

Finançament
Així mateix, davant de l’últim
episodi de pluges a la demarcació, Espinosa va assegurar que
no han rebut cap avís de danys
en el seu patrimoni. El canceller
va explicar que els treballs els
finançarà la parròquia i que ells
ajudaran a pagar les obres. En

aquest sentit, l’alcalde va apuntar que esperen rebre també
subvencions per part de la diputació i també de la Generalitat. Espinosa va apuntar que els
treballs a l’interior de l’immoble
començaran la setmana que ve i
estaran llestos aproximadament
en dos setmanes.
Des de l’ajuntament d’Algerri van informar que també es
duran a terme tasques d’anàlisi
dels murs i que aquests poden
afectar la mobilitat pels carrers
pròxims a l’immoble.

z El campanar de Rosselló es
va esfondrar el gener del 2016
i la previsió és reobrir l’església
aquest mes de maig. A Almenar,
es va precintar l’altar diversos
mesos per despreniments. A la
Granja van tornar a obrir l’església al gener després de tancar-la
l’abril del 2017 pels treballs per
reparar la coberta. A Vilagrassa
també s’ha hagut de restaurar
el campanar.

A l’espera de les obres
z Les esglésies d’Almacelles,
la de Bossòst i la de Sant Romà d’Abella (a Isona) esperen
obres, encara que continuen
acollint oficis religiosos.

ADMINISTRACIÓ LITIGIS

La Fiscalia d’Osca eleva al jutjat la
denúncia per la seu del Baix Cinca

MARÍA MOLINA

❘ FRAGA ❘ La Fiscalia d’Osca va
presentar ahir una denúncia
davant del Jutjat de Fraga per
un presumpte delicte contra
l’Administració Pública després d’obrir diligències al març
per investigar les obres de la seu
comarcal del Baix Cinca per suposat frau, segons va confirmar
el ministeri públic. Després de
la denúncia presentada a finals
de l’any passat pel president del
consell, el socialista Evaristo

Cabestañ, contra el secretari
interventor, el conseller d’Hisenda, Jaume Borbón, i el president de l’organisme, Francisco
García (del PAR), per presumptes delictes de malversació de
cabals públics i frau que s’hauria
comès en aquestes obres quan
es van reprendre el 2012, el
fiscal considera que hi podria
haver indicis de delicte, per la
qual cosa ha remès el cas al jutge, que serà el que, finalment,
determini.

Els fets es remunten a 2012
quan el PP i el PAR tenien
un acord de govern en virtut
del qual el primer governava
l’ajuntament i el segon, el con-

INVESTIGACIÓ

La comarca ha creat una
comissió d’investigació
per aclarir si hi va haver
presumpta malversació

sell. Aquell any es van tornar a
adjudicar les obres de la seu, a
mig construir, per 1,1 milions
d’euros.
La denúncia fa referència a
certificacions sense justificació, partides no executades, duplicades i dubtoses, també de
difícil verificació i amb errors,
de forma que la diferència entre el contractat i el realment
executat dóna un sobrecost de
323.289,16 euros, segons els informes tant tècnics com jurídics
encarregats per l’actual equip
de govern del consell del Baix
Cinca. Per la seua part, el que
va ser president de la comarca
del Baix Cinca entre el 2012 i el
2015, Francisco García (PAR),
va assegurar que té fotocòpies

de totes les factures firmades
per la direcció facultativa de
les obres que es van executar a
la seu comarcal entre els anys
2012 i 2013 i que pot justificar totes les despeses i inversions que s’hi van fer quan l’hi
sol·licitin.
El consell del Baix Cinca va
aprovar aquest mes d’abril la
creació d’una comissió especial d’investigació per recollir
i analitzar tota la informació
sobre la construcció de la nova
seu comarcal durant l’anterior
mandat del PAR, sota la presidència de Francisco García.
En aquesta mateixa sessió, el
PSOE va tornar a insistir que
hi ha documentació que encara
no apareix.

