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L’Institut del Telescopi Espacial
Recuperen unes pintures
romàniques i en descobreixen
instal·la un telescopi de darrera
unes de barroques a la col·legiata generació per cercar planetes
CASTELL DE MUR

Unes obres de millora a la
col·legiata de Santa Maria
de Mur han permès recuperar restes de pintura romànica. Es tracta d’elements
decoratius situats a l’arc
triomfal. Aquestes sanefes
s’han descobert en repicar el guix que hi havia als
arcs. Aquest guix va salvar
aquestes pintures de ser arrencades el 1918, tal i com
va passar amb les de l’absis
central, que es troben actualment al Museu de Boston.
Paral·lelament s’ha repicat
una capella lateral on han

COMARQUES

quedat al descobert restes
de pintura barroca i renaixentista. En aquesta capella,
d’estil gòtic, hi havia l’arxiu
de la col·legiata i es va cremar. El fum va ennegrir les
pintures fins al punt que
no eren visibles. Aquesta
actuació ha retirat la capa
de fum i ha deixat visibles
les pintures (el pantocràtor
i els quatre evangelistes).
Aquestes pintures també
s’han netejat i consolidat.
Pere Rovira, responsable de
pintura mural del centre de
restauració de Bens Mobles

de la Generalitat, ha dit que
aquesta troballa permet fer
un repàs per diferents èpoques de la història de l’art.
Aquesta actuació ha suposat una inversió de 36.000
euros finançats en un 90%
per la Diputació de Lleida.
Josep Castells, alcalde de
Castell de Mur, no descarta
noves troballes en properes
actuacions en capelles laterals. Castells ha explicat
que segurament sota el
guix de les capelles laterals
apareixerà restes de pintura.

SANT ESTEVE DE LA SARGA
LOOBSERVADOR.COM

L’Institut del Telescopi Espacial (Space Telescope
Science Institute - STScI),
ens científic que controla i
gestiona les operacions del
telescopi Hubble, ha instal·
lat a l’observatori del Montsec, situat a Sant Esteve
de la Sarga, un telescopi
d’última generació amb el
propòsit de trobar plane-

tes extrasolars gegants al
voltant d’estrelles brillants.
Aquest s’emmarca en el
projecte XO, amb què es
vol cercar i comprendre,
mitjançant les mesures de
les masses i diàmetres, els
exoplanetes gegants. L’instrument està format per
dos teleobjectius Canon
EF200 de 200 mil·límetres

de distància focal. Està
previst que l’aparell comenci a prendre imatges
en breu, un cop efectuats
el seu calibrament i posada en marxa.
Aquest és el segon telescopi que s’instal·la a l’Estat
espanyol, ja que des del juliol a l’observatori del Teide
també n’hi ha un.

LA POBLA DE SEGUR

Els alcaldes afectats per la línia Foradada-la Pobla reben suport a les al·legacions
Els alcaldes de Tremp, la
Pobla de Segur i Conca
de Dalt es van entrevistar
el passat 29 de novembre
amb el delegat del Govern
a l’Alt Pirineu i tècnics d’Indústria per demanar-los
suport i assessorament pel
que fa a les al·legacions
que els ajuntament pre-

sentaran a la línia Foradadala Pobla de Segur. D’aquesta
reunió en va sortir un compromís del Govern de donar
suport als ajuntaments pel
que fa a les al·legacions i fer
un seguiment acurat de les
obres, més enllà del compliment de la normativa. Els alcaldes van demanar als tèc-

nics una valoració de la línia i
les possibles afectacions a la
salut de les persones donat
que en alguns casos passa
a prop de poblacions. Per
la seva part, els tècnics del
Departament d’Indústria es
van comprometre a respondre en breu ja que el període d’al·legacions finalitza en

uns quinze dies.
Els alcaldes també van demanar una reunió conjunta
entre els governs català i
l’aragonès, així com amb
tots els ajuntaments afectats amb l’objectiu de defensar tots els mateixos interessos i disposar tots de la
mateixa informació.

Finalment, van dir que un
cop l’obra es comenci a realitzar volen que hi hagi un
comitè de seguiment de
l’obra perquè camins rurals,
accessos a finques, parets o
altres elements quedin com
els ha trobat la companyia
elèctrica.
El projecte està previst que

s’executi a finals del 2013.
Red Elèctrica ha garantit
que no s’augmentarà la
capacitat de la línia, actualment de 220Kv, però el
recreixement suposarà un
augment de l’altura de les
torres per suportar més
tensió dels cables i temperatures més altes.

