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PALLARS JUSSÀ

1a quinzena d’octubre de 2012

Ingressen la documentació històrica
de Llimiana a l’Arxiu Comarcal

Crearan un itinerari natural a l’entorn
de l’embassament de Terradets

TREMP

CASTELL DE MUR
ARXIU COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

L’Ajuntament de Llimiana i el
Consell Comarcal del Pallars
Jussà van signar el passat 1
d’octubre el conveni de cessió en règim de comodat del
fons documental del consistori a l’Arxiu Comarcal, a
Tremp.
Les característiques físiques
de la documentació dipositada són d’unes dimensions
aproximades de 12 metres
lineals, unes 120 capses
d’arxiu, d’una cronologia
aproximada des del segle
XVII al XX.
Entre la documentació destaca la correspondència impresa procedent del Corregiment de Talarn i la col·lecció
de llibres d’Estima datats
entre 1454 i el segle XVII.
Aquests últims, considerats
com un tipus de document
que manava fer el Consell
de la Vila, amb una finalitat
fiscal, en la qual es taxaven
o estimaven els béns mobles i immobles dels veïns
responen quasi sempre a
uns criteris monetaris que
a l’època eren les lliures, els

sous i els diners. Podem
considerar-los com l’antecedent dels Cadastres Reials
del Decret de Nova Planta a
l’any 1715, i poden destacar
d’ells una sèrie d’excel·lents
dibuixos que poden recrear
els edificis de les famílies de
les quals es feia la taxació o
estima.
L’Arxiu Comarcal del Pallars
Jussà, per la seva banda,
haurà d’efectuar els treballs
de classificació, ordenació,
descripció i posterior digitalització dels documents més
importants i aquells que manifestin una pitjor estat de
conservació.
Des de l’Arxiu Comarcal,

aquest ingrés és considerat que un punt d’inflexió
ja que ajudarà a què altres
municipis del Pallars Jussà,
vegin aquest gest com una
necessitat i un benefici. Actualment l’ACPJ ha ingressat
la documentació procedent
de l’Ajuntament de Tremp, la
de Talarn i ara, la de Llimiana.
També s’està treballant en la
cessió de la documentació
de l’Ajuntament de Salàs de
Pallars.
La signatura del conveni va
anar a càrrec del president
del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Joan Ubach, i
de l’alcalde de Llimiana, Joan
Elies.

LA POBLA DE SEGUR

Endesa, com a propietària
dels terrenys que envolten bona part de l’embassament de Terradets, al
Pallars Jussà, ha cedit l’ús
de l’entorn d’aquest espai
per a crear-hi un itinerari
natural adreçat a vianants
i ciclistes. L’objectiu és ferne una atracció turística
respectuosa amb el medi
natural, fusionant així la
preservació amb el desenvolupament del patrimoni
mediambiental de la vessant sud de la comarca, al
peu de la serra del Montsec considerada Espai d’Interès Natural i inclosa a la
Xarxa Natura 2000.

L’ús dels terrenys s’ha autoritzat mitjançant la signatura d’un conveni amb els
promotors de les obres: el
Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament
de Castell de Mur, municipi on es crearà l’itinerari batejat com a Pont de
Monares-Cellers-Mirador
de les Aus. Aquesta iniciativa correspon a la tercera
actuació d’un projecte que
pretén crear una xarxa de
recorreguts naturals al voltant del riu Noguera Pallaresa i en el marc del territori Collegats Terradets.
Així, aquest nou itinerari
suposa la continuació d’un

traçat ja existent i farà
possible passejar des del
Mirador de les aus a la Pineda de Cellers fins al Pont
de Monares. L’itinerari serà
al marge dret de l’embassament, entre l’aigua i la
carretera C-13 i al seu pas
troba l’hotel Terradets, el
poble de Cellers i l’albergestació de ferrocarril de
Cellers-Llimiana.
Per a fer realitat el projecte caldrà adequar l’espai
amb tasques de desbrossament i neteja de la zona,
es construiran passeres
fixes i s’instal·laran elements de seguretat, mobiliari rústic i cartells informatius, entre d’altres.
A m b l a c e s s i ó d e l s t e rrenys per a poder construir l’itinerari la Companyia vol contribuir a preservar i millorar l’entorn
paisatgístic de la comarca,
i fa possible una actuació
que conjuga la promoció
turística i la revalorització
d’aquests indrets del Pallars Jussà.

TREMP

La cooperativa Copirineo fa un
ERO que afecta a 26 treballadors
La cooperativa làctica de
la Pobla de Segur, Copirineo, ha presentat un
expedient de regulació
d’ocupació temporal
(ERO) que afecta a 26 dels
41 treballadors. Aquest és
el segon expedient de regulació donat que al mes
de gener d’aquest any ja
va presentar un ERO que
afectava a set treballadors i tenia una durada
de sis mesos. En aquesta
ocasió l’expedient tindrà
una durada de sis mesos
per a 13 dels 26 treballa-

ENDESA

Nomenen fill adoptiu de Tremp el
militar Emilio Fernández Maldonado
El ple de l’Ajuntament
de Tremp va aprovar el
passat 3 d’octubre nomenar fill adoptiu de
Tremp al militar Emilio
Fernández Maldonado.
D’aquesta manera, el
ple dóna resposta a una
petició popular, segons
l’alcalde de Tremp, Víc-

dors afectats per l’ERO. Les
altres 13 persones afectades per l’ERO aniran a treballar 2 dies a la setmana i
el 70% de la jornada setma-

nal estaran a l’atur. Valentín Antúnez, de CCOO,
ha dit que la cooperativa
es troba en una situació
molt complicada.

tor Orrit. La proposta fou
aprovada per unanimitat
de totes les formacions.
Víctor Orrit va dir que
Maldonado ‘’ha contribuït
a fer fàcil la convivència
entre l’Acadèmia militar
i la ciutat’’. L’alcalde de
Tremp va afegir que Emilio Fernández Maldonado

ha contribuït enormement a obrir l’Acadèmia militar de Talarn a
la ciutadania i ha posat
d’exemple l’ús de la piscina coberta que en fan
els veïns del Pallars. Ja
retirat, se’l nomenarà fill
adoptiu de Tremp el proper dia 26 d’octubre.

