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Arrel de la difusió de la notícia 
que uns vàndals havien fet des-
trosses a les trinxeres republica-
nes dels Tossals de Montgai (No-
guera), diverses persones s’han 
posat en contacte amb l’Ajun-
tament del municipi per oferir 
la seva col·laboració. En aquest 
sentit, l’alcalde Jaume Gilabert ha 
explicat que han decidit convo-
car per al proper 20 de gener una 
jornada de recuperació que co-
mençarà a les nou del matí i en la 
qual està previst restaurar tot el 
que ha quedat malmès. Gilabert 
ha matisat però que ‘’la recupera-
ció ha de ser de caràcter tècnic’’ 
per la qual cosa caldrà vetllar per 
com s’organitzen correctament 

les tasques entre els voluntaris. 
Per això, també s’aprofitarà el dia 
per visitar tant aquest espai com 
la resta d’indrets del Memorial 
Democràtic que hi ha a l’entorn 
del municipi. 

Les destrosses les van fer uns 
desconeguts entre Nadal i Cap 
d’Any i van afectar diversos punts 
d’aquestes trinxeres republicanes 

amb pedres barrant el pas a di-
versos nius de metralladora i re-
fugis. 

L’Ajuntament ha tancat provi-
sionalment aquest espai per evi-
tar riscos als visitants. 

Entre els voluntaris que s’han 
ofert per restaurar els desperfec-
tes a les trinxeres dels Tossals de 
Montgai hi ha els CDR. 

Voluntaris 
recuperaran 
les trinxeres 
republicanes     
de Montgai

FOTO: ACN / Un acte vandàlic les va malmetre la setmana passada

El telescopi Joan Oró 
del Montsec estudia   
un astre ‘misteriós’
L’observació s’ha fet des de la 
població de Sant Esteve de la Sarga
Sant Esteve de la Sarga
EFE
El telescopi Joan Oró, instal·lat 
a l’Observatori Astronòmic del 
Montsec, a Esteve de la Sarga 
(Pallars Jussà), ha contribuït amb 
més de 3.000 mesures de brillan-
tor a l’estudi de la controvertida 
estrella “Tabby”, un astre un 50% 
més gran que el sol, uns 1.000 
graus més calent i situat més de 
1.000 anys llum de distància de la 
Terra.

Els astrònoms de l’observatori 
català i investigadors de l’Institut 
d’Estudis Espacials de Catalunya 
(IEEC) han participat en una cam-
panya d’observació coordinada 
amb més d’un centenar d’astrò-
noms professionals i aficionats de 
tot el món. 

La investigació sobre l’estrella 
KIC 8462852, més coneguda com 
“Estel de Tabby”, està liderada per 
la investigadora de la Universitat 
Estatal de Louisiana (EUA) Tabe-
tha Boyajian. Encara que sembla 
un estel típic, inexplicablement 

FOTO: Institut d’Estudis Espacials / L’ull d’observació del telescopi

aquesta estrella ha augmentat i 
disminuït la seva lluentor de for-
ma esporàdica, d’una manera que 
no s’havia vist mai abans en cap 

astre similar. Segons ha informat 
l’IEEC, l’efecte ja va ser observat 
pel telescopi espacial Kepler de la 
NASA dels anys 2013 i 2015.

L’Ajuntament de Penelles, a la 
comarca de la Noguera, impul-
sarà l’obertura de cases tanca-
des que estan en bones con-
dicions a la població per a què 
puguin acollir visitants que arri-
ben a la localitat atrets pels mu-
rals que hi ha als carrers i que 
hi volen pernoctar. L’alcalde de 
Penelles, Eloi Bergós, va afirmar 
ahir en declaracions a Catalun-
ya Ràdio que actualment hi ha 

manca de places turístiques a la 
població i recordà que els caps 
de setmana arriba a la població 
molta gent que vol contemplar 
els murals gegants que hi ha a 
les façanes. L’Ajuntament també 
té previst habilitar un pis muni-
cipal per acollir turistes. Durant 
l’any passat es van pintar a la po-
blació un total de 26 murals amb 
temes d’inspiració de la vida ru-
ral i pagesa principalment.

Els Agents Rurals amb la col·la-
boració dels Bombers de la Ge-
neralitat van acudir a una instal·
lació agropecuària amb cavalls 
per subministrar aigua als ani-
mals. Els fets van passar a les 
10.17 hores del 6 de gener quan 
uns veïns van alertar que els ani-
mals patien desatenció en sub-
ministrament d’aigua. Els agents 
van acudir al lloc i van emplenar 
7 abeuradors. Els Agents Rurals 

van compartir ahir la imatge a 
les seves xarxes socials on es po-
dia veure al camió dels bombers 
dotant d’aigua en els abeuradors 
amb la mànega. 

Segons aquests serveis 
d’emergència, tot semblava in-
dicar que els animals podrien 
haver estat sols durant diversos 
dies i que es quedarien sense 
aigua i després van comprovar 
l’estat dels cavalls.

Penelles vol obrir cases 
tancades de la població 
per acollir els turistes

Bombers i Agents Rurals 
subministren aigua a uns 
cavalls a Torres de Segre

FOTO: ACN/ Els turistes arriben atrets pels murals que hi ha als carrers
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MARTA LLUVICH (ACN) 
L’Associació Cultural Cambuleta 
compleix 10 anys aquest 2018 i 
ho celebrarà amb l’edició d’un 
doble CD de cançons infantils en 
pallarès. El primer és un disc de 
cançons tradicionals cantades 
pels alumnes de sis escoles del 
Pallars Sobirà i del Pallars Jussà. 

El segon disc inclourà una vinte-
na de cançons inèdites cantades 
per grups locals i alguna formació 
convidada de comarques veïnes. 
El disc de cançons tradicionals 
inclourà cançons com ‘Sol solet’, 
‘El Joan Petit quan balla’, ‘Puff el 
drac màgic’ o ‘Cargol treu banya’. 
Pel que fa a les cançons inèdites 
tractaran temes relacionats amb 

Preparen un CD 
amb cançons 
infantils en el 
dialecte pallarès

FOTO: M.Lluvich (ACN) / El grup ‘El Oso’, a l’estudi de gravació

el territori com ‘Lo Tamarro’, el 
tren ‘La Garrafeta’, el riu Nogue-
ra Pallaresa o Carnaval. L’Associa-
ció Cambuleta ha optat per fer un 
doble CD en creure que la música 
és una forma d’arribar als infants 
i les famílies d’una manera molt 
directa. Eva Tarragona, de Cam-

buleta, ha explicat que també es 
persegueix que sigui una eina útil 
per treballar a les escoles. 
Tarragona ha explicat que han 
detectat que els escolars del Pa-
llars canten amb català estàndard 
quan en realitat la seva llengua 
d’ús diari és el pallarès. 

Amb motiu dels 10 anys de 
l’associació ‘Cambuleta’

La Biblioteca Joan Maluquer 
i Viladot d’Artesa de Segre ha 
convocat el 1r concurs Foto-
grafies amb DO, coincidint amb 
el programa Biblioteques amb 
DO. “Biblioteques amb DO” és 
una iniciativa del Servei de Bi-
blioteques del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya. És una aposta en ferm 
per la difusió de la cultura.

Tàrrega culminarà aquest diu-
menge el seu cicle cultural de 
Nadal amb el tradicional Con-
cert de Reis a càrrec de la Coral 
Polifònica de l’Urgell i la Coral 
Sant Sadurní, sota la direcció 
d’Àngel Sans i Albert Folch. L’es-
deveniment, de gran qualitat 
musical, estarà dedicat a popu-
lars àries d’òpera i fragments 
de sarsuela.

El Museu del Gas de la Funda-
ció Gas Natural Fenosa acosta 
aquesta setmana a la demar-
cació de Lleida la seva exposi-
ció itinerant sobre energia, que 
visitarà diversos municipis du-
rant els propers 15 dies. Realit-
zarà la seva primera parada al 
municipi d’Alcarràs.

La biblioteca 
d’Artesa 
convoca un 
concurs de fotos

Tàrrega acull 
aquest diumenge 
un concert 
dedicat a l’òpera

El Museu del Gas 
arriba a diferents 
poblacions de la 
demarcació
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Bellpuig ha tancat l’any Josep 
Maria Bernat amb el Concert de 
Reis a càrrec de la Bellpuig Co-
bla i la Cobla Mediterrània, i el 

lliurament de la XXIII Beca Josep 
Maria Bernat per a Joves Instru-
mentistes de Cobla. La beca ha 
estat per Mar Vilar Codina.

El Pallars Jussà és aquests dies 
escenari de les “Jornades dels 
Camps i Entorns d’Aprenentatge” 
que reuneix una cinquantena de 

docents que treballen en els 20 
camps i entorns d’aprenentatge 
que hi ha a Catalunya. Les jorna-
des finalitzen avui.

Bellpuig lliura la beca per     
a instrumentistes de cobla

El Jussà, seu de les jornades 
dels camps d’aprenentatge

FOTO: Aj.Bellpuig / Moment del lliurament de la beca FOTO: CC Pallars Jussà / Les jornades han reunit uns 50 docents
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