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El Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
va decidir donar continuïtat al 
projecte Museus a la Carta, que 
es va posar en marxa per la Set-
mana Santa de 2018 a mode de 
prova pilot i que, des d’aleshores, 
ofereix visites guiades a sis equi-
paments etnogràfics de titularitat 

municipal que formen part de la 
Ruta dels Oficis d’Ahir. Més enllà 
de la xifra de visitants, es va va-
lorar positivament la iniciativa 
perquè aquesta ha contribuït a 
posar aquests espais “a l’apara-
dor públic”, segons va explicar el 
tècnic de patrimoni cultural de 
l’ens comarcal alturgellenc, Car-
les Gascón. Des d’aquest any, 

L’Alt Urgell aposta 
per Museus a la 
Carta després d’un 
any de prova pilot
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el servei s’ha reformulat i es re-
quereix formar un grup mínim de 
quatre persones per poder con-
certar la visita, que té un preu de 
dos euros. El servei està disponi-
ble per visitar l’Antiga Farinera de 
Montferrer, el Pou de Gel d’Olia-
na i el d’Arfa, el Museu de Raiers 

de Coll de Nargó, el de la Vinya i 
el Vi de Muntanya de Pont de Bar 
i el de les Trementinaires de Tui-
xent. Deixant de banda les xifres 
d’aquest darrer, al qual també 
s’hi pot accedir sense guia, en el 
darrer any l’han contractat més 
de mig miler de persones.

La iniciativa ofereix visites 
guiades a sis equipaments

Dues persones van resultar fe-
rides ahir a causa d’una sortida 
de via. Els fets van tenir lloc a 
les 7.48 hores hores a la carre-
tera N-II, en el punt quilomètric 
478, a Bell-lloc d’Urgell. Segons 
van informar els Bombers de 
la Generalit, l’accident va cau-
sar ferides a dues persones de 
caràcter lleu. D’altra banda, els 
Bombers també van actuar re-
tirant un arbre caigut a la mei-
tat d’un camí a la població de 
Montalé, del terme municipal 
d’Ivars de Urgell a les 22.20 ho-
res que no va causar danys.

Dues persones 
resulten ferides 
a primera hora 
del matí en un 
accident a la 
N-II a Bell-lloc
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Els Bombers de la Generalitat 
van acudir ahir fins a la Traves-
sia de la Creu al terme municipal 
de Corbins per una deflagració 
d’una bombona de butà d’un 
càmping gas. El sinistre va tenir 
lloc en una terrassa, a la galeria 
exterior d’un habitatge i va pro-
vocar un petit incendi. Tot apun-
taria a que el particular de l’ha-
bitatge estaria cuinant i a causa 
de la deflagració es va intoxicar. 
El Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM) va evacuar l’home 
fins l’Hospital Arnau de Vila-
nova de Lleida en estat lleu. A 
més, va causar danys materials 
a la marquesina i va cremar una 
palet. L’avís es va rebre a les 17 
hores i fins al lloc es van despla-

çar 5 dotacions dels Bombers. 
D’altra banda, a les 15.47 hores 
es va rebre l’avís d’un incendi a 
Guissona. El sinistre es va decla-
rar un foc en una cabana desha-
bitada de 25 metres quadrats a 
l’avinguda de la Verge del Claus-
tre de Guissona. El foc no va 
causar ferits ni desallotjats. Els 
serveis d’emergència també van 
apagar un contenidor una hora 
més tard a la Pobla de Segur, al 
carrer de la Font, on només va 
cremar l’interior del contenidor. 
A més, la jornada d’ahir va dei-
xar diversos petits incendis de 
xemeneies a Cervera, Tàrrega i 
Tírvia, tots relacionats amb la 
crema de sutge que no van pro-
vocar persones ferides ni danys.

Evacuen a l’Hospital Arnau 
un home intoxicat en una 
deflagració a Corbins

Castelló de Farfanya celebra la Fira Càtara
Castelló de Farfanya va celebrar ahir la tercera edició de la Fira Càtara, un certamen que va néixer amb 
l’objectiu de dotar la població d’un tret distintiu. La fira es va inaugurar amb l’obertura de les parades 
i es van celebrar diferents activitats i tallers, així com jocs infantils i d’aigua, mostra d’oficis antics pels 
carrers de la vila i pel carrer Major a més de la venta de productes artesanals. /FOTO: Lídia Sabaté
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