OBR ES D E L’ ES GL ÉS IA

Nadal 2020

AMB LA COL· LABORACIÓ DE TOTHOM
Agraïm de cor les col·laboracions particulars. I les seguim reivindicant, tant les
dels qui ens confessem cristians, com les dels qui sense sentir-se atrets pel
sentiment religiós s’estimen i valoren el patrimoni local. Per petites que siguin les
aportacions, ens ajudaran a assolir l’objectiu: finalitzar les 4 fases, que ens
permetran deixar l’edifici més emblemàtic i representatiu de la vila del Palau
d’Anglesola embellit i fort per unes quantes dècades.

BBVA: ES33 0182 3194 1902 0153 7654
Indiqueu al concepte: obres església.

BON NADAL!
Bon Nadal!
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Estimades palauanglesolines i palauanglesolins,
El projecte
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Finançament
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Què tenim?
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Carles Freixes i Codina, arquitecte responsable de Béns Immobles del bisbat de Solsona
bensimmobles@bisbatsolsona.cat

Obres iniciades
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Maite Teixidó i Jovells, regidora de Cultura de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola
maite.teixido@elpalaudanglesola.com

I mentrestant...
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Col· laboració
de tothom
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Moltes gràcies! A la vostra disposició,
Climent Capdevila i Riu, mossèn de la parròquia del Palau d’Anglesola
climcapdevila@gmail.com
Tel. 617 27 07 98

Francesc Balcells i Teixidó, alcalde del Palau d’Anglesola
alcaldia@elpalaudanglesola.com
Tel. 654 90 58 79

Il·lustració de portada: Teresa Alsina
Edita: Ajuntament del Palau d’Anglesola
Imatge contraportada: Simó-Farnell

El Palau d’Anglesola

Parròquia St. Joan Baptista - Bisbat de Solsona - Ajuntament del Palau d’Anglesola

Podeu col·laborar a les recol·lectes de les misses dominicals, o també fent un
ingrés a un dels comptes corrents de la parròquia:
La Caixa: ES09 2100 0237 7202 0002 0474

O BR ES D E
L’ ES G L ÉS IA

Arriba un Nadal ple de tendresa que, en aquests moments, és un bé essencial.
Amb un toc de queda per les coses supèrflues i amb més estels que mai brillant
d’humanitat.

Aquest escrit, que us fem arribar en dates assenyalades, l’hem redactat conjuntament la Parròquia de Sant Joan Baptista, el Bisbat de Solsona i l’Ajuntament
del Palau d’Anglesola, a fi i efecte d’informar-vos detalladament de les tasques
realitzades fins ara per poder dur a terme les obres de rehabilitació de l’església
parroquial que, per seguretat de tothom, tenim tancada des de l’esfondrament de
la volta del cor, que es va produir el 17 d’agost del 2019, minuts abans de la
missa vespertina d’aquell dissabte, sense que, afortunadament, ningú prengués
mal.
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EL PROJECTE

QUÈ TENIM?

Després d’avaluar les causes de
l’esfondrament amb la Comissió de
Patrimoni del Bisbat de Solsona, els
tècnics del Consell Comarcal i dels
Serveis Territorials de Cultura de la
Generalitat, hem elaborat el projecte
bàsic i d’execució per tal de reforçar
l’edifici. Aquest projecte l’ha signat
l’arquitecte Ramon Padullés i Rossell,
fill del Sr. Padullés, mestre de la
nostra escola als anys 80. És aquest
mateix professional qui va dirigir les
obres de la rehabilitació de la teulada
i els laterals exteriors de l’església,
ara fa cinc anys.

Aquest projecte, d’un import total de
399.449 €, està dividit en quatre
fases.
1.

2.

47.087,00 € Cultura de la Generalitat

El reforç estructural de la volta
interior, instal·lant els tensors
per subjectar la totalitat de
l’estructura. 99.221 €

Sumen 215.503,86 €, diners que ens permeten iniciar
les tres primeres fases per tal de reobrir l’església.

Reforç del paviment, eliminació
d’humitats i consolidació de
l’interior. 178.927 €

4.

Restauració de la façana
principal i el campanar. 95.550 €
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FINANÇAMENT
Hem cercat els
recursos per fer
viables les
obres.

40.000,00 € IEI-Diputació de Lleida (2020)

La consolidació del fals sostre
caigut, obra realitzada l’hivern
passat. 25.751 €
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I, després de tantes reunions, què hem aconseguit?

40.000,00 € IEI-Diputació de Lleida (2021)

3.

2

Comptem amb…

42.875,72 € Parròquia St. Joan Baptista
45.541,14 € Bisbat de Solsona
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Per cobrir l’import total d’aquestes actuacions (sense
comptar façana i campanar) manquen 88.445,14 €,
diners que, a poc a poc i confiant amb les aportacions
dels palauanglesolins i altres possibles subvencions,
esperem obtenir.

Bisbat

Diners que tenim
Diners que manquen

OBRES INICIADES
El dissabte 31 d’octubre vam treure tots els bancs de l’església, a jova, és a dir,
amb persones voluntàries, que hi aportaren mans, carretes, tractors i, fins i tot,
un magatzem particular per guardar-los. Igualment, vam baixar totes les imatges
dels respectius altars i les vam protegir perquè no es puguin malmetre durant les
obres. S’han ofert persones per restaurar la porta, pintar els bancs... Quin bé de
Déu! Mentre es reconstrueix l’edifici, també es fa comunitat. Gràcies a totes i a
tots.
Un cop avaluats els diferents pressupostos, l’empresa adjudicatària de les obres
ha estat Simó-Farnell, que ja ha iniciat els treballs.

Amb el projecte a punt
per endegar les obres
que han d’assegurar
l’estructura del nostre
temple, hem cercat els
recursos econòmics per
fer-lo viable.

· presentació del projecte al Sr. Joan Talarn i
Gilabert, president de la Diputació de Lleida

Des d’alcaldia, amb la
col·laboració de l’equip
d’obres de la parròquia,
s’ha contactat amb la
Diputació de Lleida, el
Departament de Cultura
de la Generalitat i també
amb la Subdelegació del
Govern de l’Estat.
Aquestes són les gestions que fins ara hem
realitzat:

· reunió amb la Sra. Elsa Ibar i Torras, directora
general de la Direcció General de Patrimoni
Cultural de la Generalitat

· reunions amb la Sra. Estefania Rufach i Fontova,
vicepresidenta de l’IEI
· reunions amb el Sr. Miquel Àngel Cullerés i
Balagueró, cap dels serveis territorials de Cultura

· reunió amb el Sr. Jordi Domeque i Arayo,
subdirector General de Patrimoni Arquitectònic de
la Generalitat
· reunions i visita de l’església amb el Sr. José
Crespín i Gómez, subdelegat del govern de l'Estat
a Lleida

I MENTRESTANT...
Durant tot aquest temps l’activitat
parroquial no s’ha aturat, gràcies a les
facilitats per poder fer ús d’espais
municipals i del cop de mà de moltes
persones preparant les celebracions.
Hem pogut celebrar comunions davant
l’ermita de sant Roc, acomiadar els
difunts al tanatori i al cementiri, així
com gaudir les misses de festa major a
la plaça de l’Abadia i al bell mig del
passeig de Sant Roc.
Valorem que en tots aquests mesos la
brigada municipal ha facilitat cadires,
megafonia, logística i desinfecció, en
els respectius esdeveniments,

i agraïm que des de la regidoria de
cultura s’hagi acompanyat tots els
moments celebratius tant al local
sociocultural com a dins del pavelló.
Esperem que una bona situació sanitària ens permeti avançar les obres de la
fase 2 (volta del sostre) i la fase 3
(paviment) a bon ritme.
Tant de bo que la Missa del Gall del
2021 la poguéssim celebrar a l’interior
de la “nova” església. Treballem plegats, totes les institucions, per fer-ho
possible.

Mentre es
reconstrueix
l’edifici, també
es fa comunitat.

