
www.segre.com 

Dissabte 1
de febrer del 2020
Número 13.662 · Any XXXIX

1,30 €

esports | pàg. 30
el força lleida remunta 21 punts  
i obté una gran victòria (87-80)

Suplement

Esport Base
Totes les categories de 
l’esport base i escolar de 
les comarques de lleida.

Andorra Telecom 
cobra ‘roaming’ 
a mòbils de l’Alt 
Urgell, Sobirà  
i Solsonès

Andorra no és un espai europeu 
amb roaming gratis i diversos 
esquiadors i excursionistes de 
l’Alt Urgell, Solsonès i Sobirà 
es queixen que Andorra Tele-
com els cobra com si fossin al 
Principat.

comarques ❘ 13

Queixes d’esquiadors 
i excursionistes

lleoNArd delshAms

guia ❘ 49

Sant Llorenç, apuntalada
Obres d’urgència al detectar-se, en una revisió, el deteriorament de 
l’arc del cor, tot i que el temple seguirà obert al no haver-hi perill

és notícia ❘ 3

Informe tècnic || Certifica 
que no es pot canviar la 
qualificació de sòl rústic

Inundable || A més, els 
terrenys estan en zona de  
risc natural per riuades

Finca || La comunitat 
musulmana ja la va comprar  
el setembre passat

La Paeria conclou que una 
mesquita al costat del pont 
de Pardinyes és inviable

comarques ❘ 11

ITmAr fAbregAT

Reobren Mont-rebei i Sant Esteve
El trànsit a la via de Sant Esteve de la Sarga va quedar restablert 
ahir, una setmana després de l’allau, i el congost de Mont-rebei 
també obre avui tots els accessos a Lleida i Aragó.

comarques ❘ 11

En vigor el veto a 
camions a l’N-230 en 
divendres i diumenge

guia ❘ 40

Sanitat confirma el 
primer cas a Espanya 
del coronavirus

cfarre
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m. marquèS
❘ lleiDa ❘ Una setantena de veïns 
es van congregar ahir al Cen-
tre Cívic de Balàfia per decidir 
com volen dissenyar la reno-
vació del carrer del Penedès, 
però ho van ajornar per més 
endavant davant de la falta de 
consens. Els tinents d’alcalde de 
la Paeria Toni Postius i Jordina 
Freixanet, juntament amb tèc-
nics municipals, van exposar 
als veïns tres opcions (i no dos 
com estava previst inicialment) 
perquè votessin quin preferien. 
Tanmateix, el gran debat sorgit 
per la diferència d’opinions va 
causar que no s’elegís cap de les 
opcions i només van acordar 
convertir el carrer en zona 30 
per millorar la seguretat (fins i 
tot es va plantejar instal·lar un 
radar), amb el vistiplau dels re-
presentants de l’ajuntament, i 
que hi hagi un total de quatre 
places d’aparcament per a mi-
nusvàlids, ja que ara només n’hi 
ha una.

Les tres opcions exposades 
eren molt similars. La primera 
preveia ampliar un metre la vo-
rera de l’esquerra del sentit de 
la circulació per habilitar-hi un 
carril bici; la segona, habilitar 
el carril bici a la calçada segre-
gat amb separadors i, la tercera, 
delimitar-lo amb pintura. To-
tes preveien que l’aparcament 
d’aquest costat es convertís a 
en línia.

“Ha quedat clar que volem 
carril bici i que un dels aparca-
ments deixi de ser en bateria, 
però no a quin costat del car-
rer”, va explicar ahir el presi-
dent veïnal, Toni Baró, que va 
dir que “comerciants i veïns de 
la banda esquerra temen que 
el carril bici els perjudiqui per 
a les càrregues i descàrregues 
de furgonetes i per a la sorti-

da de pàrquings particulars”. 
Així, va afirmar que “durem a 
terme un taller participatiu per 
fer un redisseny al més consen-
suat possible”. A més, va expli-
car que “la Paeria tampoc vol 
executar un projecte que té cert 
cost perquè després sorgeixin 
queixes veïnals”. 

Va afirmar que “en aquest 
carrer hi ha una falta de segure-

tat i d’il·luminació, ja que alguns 
passos zebra no es veuen bé o 
ho impedeixen grans monovo-
lums que envaeixen la calçada”, 
però que “segurament dissenya-
rem més places de càrrega i des-
càrrega o que aquests vehicles 
puguin estacionar al pàrquing 
del mercat municipal, ja que els 
comerciants no volen que se’ls 
prohibeixi l’estacionament”.

Postius va explicar als veïns les diferents opcions per redissenyar el carrer del Penedès.

itmar fabregat

Balàfia i Paeria acorden que el 
carrer del Penedès sigui zona 30
La falta de consens entre els veïns impedeix escollir les opcions de l’ajuntament 
per redissenyar la via || Es portarà a terme un taller per decidir com reordenar-la

veïns via pública

més experts per al Comitè d’Ètica assistencial de lleida
Aquest organisme, que està al servei dels professionals de la salut, incorpora sis membres

salut professionals

Foto de família del Comitè d’ètica assistencial de l’ICS Lleida, alt Pirineu i aran i gestió de Serveis Sanitaris.

iCs lleiDa

❘ lleiDa ❘ El Comitè d’Ètica As-
sistencial (CEA) de l’Institut 
Català de la Salut (ICS) Lleida, 
Alt Pirineu i Aran i Gestió de 
Serveis Sanitaris (empresa que 
gestiona l’hospital Santa Maria 
i el Comarcal del Pallars) ha in-
corporat sis nous membres i, per 
primera vegada, compta amb 

professionals d’altres institu-
cions sanitàries, com el centre 
Hèstia de Balaguer. El CEA és 
un òrgan consultiu i multidis-
ciplinari, que integra diverses 
ideologies morals de l’entorn. 
Està al servei dels professionals 
i usuaris per ajudar a analitzar 
els problemes ètics que puguin 

sorgir en el desenvolupament 
de l’atenció sanitària, amb l’ob-
jectiu de millorar la qualitat 
assistencial. A finals del 2019, 
aquest òrgan va començar un 
procés de renovació que va aca-
bar amb una reunió dimecres 
passat on, a més d’incorporar-hi 
més membres, es van renovar 

els representants de la Direc-
ció Assistencial. En la trobada 
també va participar el gerent de 
l’ICS a Lleida, Ramon Sentís, 
que va mostrar suport a l’òrgan. 
El CEA té previst organitzar 
una jornada durant el mes de 
juny amb els altres comitès de 
la província.

La FAV critica el 
‘mediador’ d’ERC 
a Cappont

veïns

❘ lleiDa ❘ El president de la Fe-
deració d’Associacions de 
Veïns (FAV), Toni Baró, va 
criticar ahir que “hi hagi per-
sones que s’atribueixen tas-
ques que no li corresponen”, 
en relació amb la figura de 
secció de barri que Esquer-
ra ha implementat al barri 
de Cappont perquè traslla-
di a la Paeria qüestions del 
barri. “Tots els partits s’in-
teressen per problemes dels 
veïns, però el que no pot ser 
és que una persona que no 
és de l’ajuntament faci d’in-
termediària entre veïns i la 
Paeria”, va manifestar.

La Paeria 
recupera  
41 nínxols

equipaments

❘ lleiDa ❘ La Paeria ha recu-
perat un total de 41 nínxols 
del cementiri després que els 
titulars no n’actualitzessin 
el dret funerari. El consisto-
ri ha portat a terme aquesta 
actuació a causa de la “si-
tuació urgent de necessitat 
de disposar de nínxols per a 
inhumacions”. 

D’aquests, catorze són al 
departament de Sant Josep; 
cinc, al de Sant Miquel; un, 
al de Santa Maria; cinc, al de 
Sant Jordi; vuit, al de Nostra 
Senyora de Montserrat i vuit, 
al de Sant Pere.

Mínguez lloa la pujada 
del salari mínim
❘ lleiDa ❘ La diputada del PSC 
per Lleida al Congrés, Mont-
se Mínguez, va destacar ahir 
que “hem demostrat que el 
que vam prometre en cam-
panya electoral són fets al 
Govern i ha quedat consta-
tat amb la pujada del Sala-
ri Mínim Interprofessional 
(SMI) a 950 euros”. Va afir-
mar que 15.000 lleidatans 
se’n beneficiaran.

Els pisos de segona  
mà s’encareixen
❘ lleiDa ❘ La província de Lleida 
va patir durant aquest mes de 
gener la pujada més notable 
del preu de l’habitatge de se-
gona mà a Espanya, amb un 
increment del 2,4 per cent, 
respecte al mateix període 
del 2019, segons el portal im-
mobiliari Idealista. A Lleida 
la segueixen les demarcaci-
ons de Sòria (1,8 per cent), 
Tenerife (1,6 per cent) i Las 
Palmas (1,3 per cent).

cfarre
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Demanen penes de fins a 35 anys de 
presó per assaltar narcotraficants.

p. 14
Aran provarà noves tècniques per 
evitar danys dels óssos.

p. 16

Un camió circulant ahir per la carretera N-230 a Alfarràs, en direcció cap a Lleida.

itmAr fAbregAt

redAcció
❘ lleiDA ❘ El nou veto als camions 
a l’N-230 entre Benavarri i Aran 
durant la temporada d’esquí va 
entrar ahir en vigor, per a satis-
facció del sector turístic i frus-
tració dels transportistes. La 
restricció s’aplica, de moment, 
als trams aragonesos, a l’espera 
que el Servei Català de Trànsit 
(SCT) publiqui de forma ofici-
al el veto a la part lleidatana. 
Tanmateix, és suficient per fer-
la efectiva perquè els camions 
en direcció a França no poden 
accedir a Aran.

La prohibició, a petició del 
Conselh Generau, serà vigent 
fins al dia 5 d’abril i per Setma-
na Santa. Els camions no podran 
circular els divendres entre les 
17.00 i les 24.00 hores de Bena-
varri a la frontera francesa i els 
diumenges entre les 13.00 i les 

19.00 hores en sentit contrari. 
A l’espera de publicar aquesta 
nova restricció, l’SCT ha aixe-
cat la que s’aplicava fins ara els 
dissabtes, diumenges i festius 
entre la boca sud del túnel de 
Vielha i França, al no ser com-
patible amb la que va començar 
a funcionar ahir.

La secretària de la patronal 
del transport Asotrans, Silvia 
Llobet, va mostrar de nou indig-
nació pel veto i va insistir que 

En vigor el nou veto a camions a l’N-230, que 
frustra el sector però complau el turisme
La prohibició s’aplica els divendres i diumenges de Benavarri a França, durant la temporada d’esquí || 
Els transportistes demanen que es permeti el pas als camions que tenen la base a la zona vetada

infraestructures carreteres

el sector “utilitza les carreteres 
per treballar”. Va avançar que 
han demanat a la subdelegació 
del Govern a Lleida que s’au-
toritzi el pas als camions que 
tinguin la base dins de la zona 
afectada. Llobet va apuntar que 
les empreses s’han vist obliga-
des a avançar o modificar les 
rutes. El president de la Fede-
ració d’Hostaleria, Josep Cas-
tellarnau, va valorar positiva-
ment la mesura i va insistir que 

és necessari disposar de “bones 
carreteres” per a “la convivèn-
cia de tots els sectors”. Per la 
seua banda, el síndic d’Aran, va 
explicar que el veto “suposa una 
millora infinita en la qualitat 
del trànsit”. Pel que fa a les crí-
tiques, va apuntar que “només 
hem canviat les restriccions de 
divendres a dissabte i creiem 
que no suposa un gran trastorn 
per a cap sector”.

D’altra banda, el conseller 

de Territori, Damià Calvet, va 
assegurar que espera allargar 
fins a Lleida com més aviat mi-
llor la desviació obligatòria de 
camions de l’N-240 a l’AP-2. 
La prohibició s’aplica entre les 
Borges i Montblanc. Calvet va 
reconèixer que és una mesura 
indispensable per garantir la 
seguretat en aquesta carretera 
i va assegurar que ja estan ne-
gociant amb l’Estat per allargar 
la desviació obligatòria.

reAccioNS
el síndic d’Aran assegura 
que la restricció “suposa 
una millora infinita en la 
qualitat del trànsit”

Reobren la carretera de Sant Esteve i  
els accessos al congost de Mont-rebei

La carretera de Sant esteve, ja oberta ahir a la tarda.

❘ sAnt esteve De lA sArgA ❘ La car-
retera d’accés a Sant Esteve de 
la Sarga va reobrir ahir al mig-
dia, una setmana després del 
despreniment que va tallar la 
via dijous de la setmana passa-
da. La Diputació, titular de la 
carretera, havia previst obrir 
l’accés el 7 de febrer. No obs-
tant, la reobertura al trànsit s’ha 
avançat, ja que els treballs de 
neteja de la calçada i d’estabi-
lització del talús comencessin 
abans del previst. 

L’alcalde de Sant Esteve, Jor-
di Navarra, va expressar satis-

facció per l’avanç de l’obertura 
d’aquest via i va manifestar el 
desig que la Diputació treba-
lli amb la mateixa celeritat per 
trobar un alternativa a aquesta 
carretera, que passa per la cons-
trucció d’una nova via.

D’altra banda, els accessos al 
congost de Mont-rebei reobriran 
avui després del despreniment 
que va obligar a tancar-los dis-
sabte de la setmana passada. 
Quedaran oberts el camí de 
Mont-rebei, la via de les passa-
rel·les de Montfalcó fins al pont 
del Siegué i també es podrà ca-

minar des de la Pertusa fins a 
Mas Carlets. No obstant, el punt 
exacte on es va produir el des-
preniment de roques es manté 
tancat al pas dels senderistes.

Allau de roques a Bassella
D’altra banda, ahir a la tarda 

es va registrar un despreniment 
a la carretera C-26 a l’altura de 
Bassella, a la mateixa zona on ja 
n’hi va haver un altre durant el 
temporal de la setmana passada. 
La caiguda de la roca sobre la 
carretera va obligar a donar pas 
alternatiu als vehicles.

itmAr fAbregAt

trANSportiSteS

«Haurien de fer les 
carreteres més amples i 
els conductors haurien 
de conduir més tranquils 
en lloc de vetar el 
pas als camions.»
manolo verchkov

«s’haurien d’establir 
condicions, que hi hagi 
carreteres alternatives 
i que no hi hagi 
multes des de l’inici 
de les restriccions»
samuel guerra

Com valoren els 
vetos als camions?

cfarre
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acn
❘ lleiDa ❘ La Paeria de Lleida 
ha ofert un espai d’uns 300 
metres quadrats de la prime-
ra planta del Magical Media, 
que es troba al Parc Científic 
i Tecnològic de Gardeny, per-
què s’hi instal·li la delegació 
de TV3. Aquest anunci arri-
ba després que la Corporació 
Catalana de Mitjans Audio-
visuals (CCMA) fes públic un 
anunci per llogar un local.

Fonts de l’ajuntament de la 
capital del Segrià van explicar 
ahir que l’oferta es va presen-
tar dijous, l’últim dia per fer-
ho, ja que la convocatòria va 
estar oberta des del 12 de de-
sembre fins al 30 de gener. La 
CCMA busca una oficina d’en-
tre 220 i 280 metres quadrats, 
sense comptar els banys, com 
a centre de treball per a entre 
10 i 20 persones i tres places 

de pàrquing per a un termini 
mínim de cinc anys. 

En cas d’optar pel Magical 
Media, des de la Paeria de 
Lleida van assegurar que la 
presència de la delegació de 

la televisió catalana es podrà 
compaginar perfectament amb 
les activitats que es porten a 
terme actualment a l’immoble. 
De la mateixa manera, van as-
senyalar que els despatxos que 
estan ocupats actualment a la 
primera planta de l’edifici es 
traslladarien a la segona.

societat

El senyor

Antonio Barco Vargas
Vidu de Paula Garra Masip

Ha mort el dia 30 de gener del 2020 als 93 anys.

Els seus fills, Alba i Antonio, José Ramon i Isabel i Carlos; fills polítics, néts, besnéts i família 
tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes i us demanen que el tingueu present 

en el vostre record.

La cerimònia tindrà lloc demà, diumenge dia 2 de febrer, a les 10.00 hores 
a la sala ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

DM: Tanatori La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1 Lleida, 1 de febrer del 2020

La senyora

Roser Vidal Esquirol
Ha mort cristianament el dia 31 de gener del 2020 als 79 anys.
(E.P.R.)

El seu espòs Miquel; fills Sònia i Paco; néta Carla; germans, cunyats, nebots, 
cosins i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes i us 
demanen una oració pel seu repòs etern.

La cerimònia tindrà lloc avui dissabte, dia 1 a les 17.00 hores a la sala ecumènica 
del Tanatori Jardí de La Lleidatana.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 8 Lleida, 1 de febrer del 2020

la Paeria ofereix 
un espai del 
Magical a TV3
Per a la delegació a Lleida de la televisió

municipis equipaments

requiSitS
la CCMa busca un local 
d’entre 220 i 280 metres 
quadrats amb espai per  
fins a 20 treballadors

Més de 17 graus al  
Pirineu en ple hivern

meteorologia temperatures

❘ lleiDa ❘ Els termòmetres van 
marcar ahir, a ple hivern, 17,3 
graus a Tremp, segons les da-
des del Meteocat. Aquestes 
temperatures, inusuals en 
aquesta època de l’any, tam-
bé es van deixar notar a Lleida 
ciutat (17,6 graus), Sort (17,2), 
el Pont de Suert (16,8) les Bor-
ges (16,4), Mollerussa (15,8), 
Vielha (15,7) o Tàrrega (14,9). 
El bon temps d’aquests últims 

dies es mantindrà fins dilluns. 
A partir d’aleshores es preveu 
una davallada de les tempera-
tures i les nevades tornaran al 
Pirineu. En els propers dies, 
la presència d’un potent anti-
cicló sobre el nord de l’Àfrica 
dispararà les temperatures a 
tot l’Estat fins als 20-25 graus, 
en què s’assoliran valors més 
propis de l’estació primaveral 
i, fins i tot, d’estiu.

Presenten un llibre 
sobre l’escriptor i 
pintor Pau Faner

cultura

❘ lleiDa ❘ L’Aula Magna de l’Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs va aco-
llir ahir la presentació del lli-
bre Pau Faner, fabulador, una 
edició que ha anat a càrrec de 
Pilar Arnau, Ismael Pelegrí i 
Josefina Salord. L’obra recull 
una selecció de les aportacions 
presentades al congrés dedicat 
a l’escriptor i pintor Pau Faner, 
que es va celebrar a Ciutadella 
el novembre del 2017.Pau Faner (dreta) en la presentació del llibre.

iei

cfarre
Resaltado



49guiaSegre 
Dissabte, 1 de febrer del 2020 Cultura

La literatura de Pep Coll 
pren vida a Lleida

arts escèniques estrenes

Actors i escriptor, junts, després d’una sessió escolar el 17 de gener.

❘ LLeiDa ❘ La literatura de l’escrip-
tor lleidatà Pep Coll va prendre 
vida ahir al Teatre de l’Escor-
xador amb l’obra Terra de vol-
tors, una adaptació de Dos taüts 
negres i dos de blancs (2013), 
novel·la del pallarès que va con-
querir tant la crítica especialit-
zada –premi Crexells i Crítica 
Catalana– com del públic, una 
obra que va ser tot un èxit de 
vendes. El dramaturg barceloní 

Àngel Amazares va ser l’artí-
fex de l’adaptació teatral, que 
reconstrueix un crim succeït a 
la vall de Carreu (Pallars Jussà) 
el 1943, on tota una família va 
morir brutalment assassinada. 
Els actors Mònica Lucchetti, 
Dani Arrebola, Ignasi Guasch 
i Elisabet Vallès van ser els en-
carregats d’acompanyar sobre 
l’escenari el mateix Amazares a 
l’estrena de l’obra a Lleida.

Cia. vintPerquatre

vilallonga veu els 
pressupostos 
“millors” però  
no suficients
Augmentarà la dotació 
del Museu de Lleida

política cultural

❘ LLeiDa ❘ La consellera de Cul-
tura de la Generalitat, Ma-
riàngela Vilallonga, va cele-
brar ahir que aquest 2020 el 
departament recuperarà el 
nivell de recursos de fa deu 
anys, tot i que va subratllar 
que “aquests pressupostos 
són millors, però no són els 
millors”. I és que la quantia, 
de 301,8 milions d’euros, 
equival a l’1,2% del pres-
supost i es queda lluny del 
2% a què aspirava el depar-
tament i el sector cultural. 
Per una altra part, Vilallon-
ga va anunciar que el depar-
tament ha modificat la llei 
de patrimoni per passar de 
l’1% a l’1,5% cultural fins 
a arribar als 3,7 milions el 
2020, a més d’incorporar al 
pressupost 1 milió generat 
per l’impost turístic. Aquest 
increment del fons cultural 
permetrà la gratuïtat de tots 
els cursos bàsics de català i 
dotar amb 32 milions d’eu-
ros per al sector audiovisual, 
del qual a l’última gala dels 
Premis Gaudí es va posar 
sobre la taula la situació crí-
tica que viu. Pel que fa a la 
línia museística, la conselle-
ra va voler “tranquil·litzar” 
els responsables d’instituci-
ons com el Museu de Lleida, 
amb el desig d’incrementar 
dotacions, i va destacar “amb 
especial il·lusió” el projecte 
museogràfic d’unir el Museu 
d’Història i Arqueològia.

Insten Colau a parlar 
“clar” sobre l’Hermitage
❘ barCeLona ❘ El ple de Barcelo-
na va aprovar per unanimi-
tat una proposició del PP que 
insta l’alcaldessa, Ada Colau, 
a “reflexionar” en dos mesos 
el no al projecte del Museu 
Hermitage a la Nova Bocana 
del Port, amb l’objectiu que 
es posicioni de forma clara 
i definitiva sobre aquesta 
iniciativa.

Mostra sobre puzles  
al Casal de Tremp
❘ tremP ❘ El Casal Cultural de 
Tremp acull fins al 23 de fe-
brer l’exposició Trencaclos-
ques, de Joan Boneta, amb 
un puzle de 42.000 peces 
com a principal atracció.

Nova convocatòria del 
Gargar de Penelles
❘ PeneLLes ❘ El festival de stre-
et art de Penelles dóna a es-
collir als artistes de la nova 
edició els murs disponibles.

L’arc inferior del cor del temple es troba des d’ahir al matí apuntalat per seguretat i s’ha restringit l’accés a la zona.

LLLeonarD DeLshams

patrimoni restauració

A. SiScArt
❘ LLeiDa ❘ La zona posterior de 
l’església Sant Llorenç de Llei-
da es va acordonar ahir a causa 
de deficiències a l’arc inferior 
del cor del temple, cosa que va 
obligar a apuntalar-lo en diver-
sos trams per evitar possibles 
despreniments. El motiu és el 
deteriorament de les juntes del 
mateix arc, detectat en una re-
visió rutinària de l’arquitecte 
tècnic del bisbat de Lleida, Jo-
an Agelet. Es tracta d’una “me-
sura de precaució” fins que els 
operaris intervinguin al tem-
ple romànic i “segellin de nou 

aquestes juntes amb morter”, 
van informar fonts del bisbat 
ahir SEGRE. Està previst que 
els treballs s’iniciïn a comença-
ments d’aquesta setmana vinent 
i acabin d’aquí a “uns quants di-
es”, van assegurar des de l’òrgan 
eclesiàstic. 

Per la seua banda, la terce-
ra catedral de Lleida seguirà 
oberta al públic i les activitats i 
misses se celebraran amb nor-
malitat, tot i que amb una zona 
acordonada per seguretat i “per-
què els operaris puguin treba-
llar còmodament”, van afegir 
les mateixes fonts.

Encara que el campanar de 
Sant Llorenç es va restaurar el 
2002, la resta del temple no ha 
rebut el mateix favor i necessi-
ta una restauració urgent que, 
com ja va publicar aquest diari 
fa uns anys, tindria un valor de 
més d’un milió d’euros. De fet, 

l’última gran reforma que s’hi 
va fer va ser la instal·lació d’un 
modern sistema d’il·luminació, 
el 2015, que va costar prop de 
150.000 euros.

L’església de Sant Llorenç, 
temple romànic amb acabats 
gòtics edificat entre els segles 
XII i XV, és una de les joies ar-
quitectòniques de Lleida que 
allotja un dels conjunts escultò-
rics del gòtic més importants de 
Catalunya i que es va declarar 
Bé d’Interès Cultural el 1931. 
Així mateix, va exercir durant 
noranta anys com a catedral de 
la capital del Segrià.

obres urgents a sant Llorenç
Al detectar-se en una “revisió rutinària” el deteriorament de l’arc del cor || La 
setmana que ve començaran els treballs al temple, que continua obert

L’úLtimA reformA
el 2015 el temple va canviar 
la il·luminació per un 
modern sistema que va 
costar uns 150.000 euros

cfarre
Resaltado
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