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El Consell Comarcal del Pallars Jussà 
ha iniciat les obres de rehabilitació de 
les antigues adoberies de Tremp, en el 
marc del projecte FEDER “Valorització 
del Patrimoni Cultural i Natural per a la 
dinamització turística del Pallars Jussà”, 
amb l’objectiu de recuperar el patrimoni 
històric que representa aquest element.

L’actuació, amb un pressupost de 
325.000€ tindrà dues fases. La prime-
ra, adjudicada a l’empresa trempolina 
Construccions Enric Mitjana, s’ha iniciat 
aquest mes de febrer i consistirà en la 
consolidació de l’antiga edificació que es 
trobava en molt mal estat per fer visitable 
la planta baixa on es trobem les antigues 
adoberies, mentre que la primera planta 
de l’edifici s’habilitarà com a mirador.

També s’adequaran els accessos a la 
zona per tal d’enllaçar amb la segona part 
dels treballs que consistirà en la creació 
d’un itinerari per a vianants urbà d’1,5 km 
que resseguirà el curs del barranc de la 

RECUPEREN LES ANTIGUES ADOBERIES DE TREMP 
COM A PART D’UN ITINERARI PER A VIANANTS

Font-Vella. Aquesta actu-
ació, que s’ha adjudicat a 
l’empresa local Excavaci-
ons Carmona, vol posar 
en valor aquest pulmó 
verd de la ciutat i els ele-
ments patrimonials que 
es troben al seu pas, com 
el pont romànic de Sant 
Jaume o els baixos del convent del mateix 
nom situats sota l’alberg de joventut.

El president del Consell Josep M. Mullol 
ha visitat les obres acompanyat dels  vice-
presidents, Martí Cardona i Antoni Flores, 
i ha remarcat que aquest tipus d’accions 
s’inclouen en l’estratègia de divulgació del 
patrimoni natural i cultural com a eina de 
dinamització turística i alhora també són 
una eina suport al teixit empresarial local 
que les executa.

Aquestes inversions estan cofinançades 
pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional, FEDER, de la Unió Europea en 

el marc del Programa Operatiu FEDER de 
Catalunya  amb una aportació del 41%, a 
les quals cal sumar el 21% que aporta la 
Diputació de Lleida i el 38% per part de 
l’Ajuntament de Tremp.

El projecte FEDER de “Valorització del 
Patrimoni Cultural i Natural per a la di-
namització turística del Pallars Jussà”, 
inclou també la remodelació del Museu 
d’Isona, ja en execució, l’adequació del 
Parc del Pinell per valor de 60.000€, més 
altres 6 actuacions a diferents indrets de 
la comarca, ja realitzades.

                      Tremp, 05 de febrer de 2021

Cada cop són més els majors de cin-
quanta-cinc anys que assisteixen a 
cursos per a adults o a estudis universi-
taris. El perfil dels alumnes dels centres 
és molt similar. Són gent prejubilada o 
jubilada que busquen aprofitar al mà-
xim el seu temps lliure, demostrant la 
seva capacitat de superació i l'interès 
per aprendre. També hi han casos de 
persones que no van poder estudiar la 
carrera que volien en el seu moment, 
i usen aquesta etapa de les seves vi-
des per a cursar aquelles matèries 
pendents. Un altre dels motius més 
habituals són les inquietuds per adqui-
rir i aprendre nous coneixements. Si 
una cosa és certa és que no hi ha una 
edat màxima per a estudiar, només cal 
tenir ganes i actitud per a complir els 

CURSOS PER A ADULTS: La Jubilació Activa
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desitgos i il·lusions. L'edat biològica no 
ha de ser un impediment per a apren-
dre. D'altra banda, experts econòmics 
asseguren que el model de jubilació 
activa és el futur, i que és una fórmula 
que permetrà a un treballador jubilar-se 
parcialment, mantenint una part d'ac-
tivitat laboral i per tant d’ingressos, a 
canvi d'una part de la seva pensió. Això 
cobra major sentit tenint en compte que 
es tendeix a retardar l'edat per a acce-
dir a la jubilació. L'exercici intel·lectual 
que suposa estudiar un curs en edats 
avançades, és molt beneficiós, no no-
més per a la salut, sinó també ofereix 
oportunitats de socialització, ja que 
quan l'estudiant adult acudeix a una 
universitat es relaciona amb gent més 
jove i pot intercanviar experiències.
La majoria d'universitats o centres d'es-
tudis per a adults ofereixen diverses 
titulacions tant de manera presenci-
al com a distància. Però no només hi 
han ensenyaments universitaris, sinó 
cursos més específics que s'enfoquen 
a altres especialitzacions com ara: art, 
desenvolupament personal, cursos 
d'història o idiomes, entre altres.

L’ajuntament de la Vall de Boí segueix 
amb la formació de Suport Vital Bàsic amb 
DEA i ahir dilluns es va renovar aquests 
cursos a 6 persones de la Vall de Boí. 
Amb la situació actual de Covid, es va dur 
a terme amb totes les mesures de segu-
retat, i incidint amb les variacions a tenir 
en compte per mantenir les mesures de 
protecció
Aquest curs es suma als que ja es van fer 
durant el 4rt trimestre del 2020. 
Cal recordar, que la Vall de Boí disposa 
de 5 DEA repartits per els diferents pobles 
de més habitants i més de 100 persones 
formades entre els diferents col·lectius: 
personal del Parc Nacional, Centre del 
Romànic, col·legi i llar d'infants, Taxis de 
la Vall de Boí, Ajuntament i Oficina de Tu-
risme, a més de diferents veïns i veïnes. 
Durant el 2021 es preveu continuar amb 
les reacreditacions i s'oferirà nous cursos 
per a les persones interessades en dispo-
sar de la formació.

LA VALL DE BOÍ,
UN ESPAI CARDO-PROTEGIT


