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La nit de Sant Joan, una tradició
mil·lenària que perdura a Lleida
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Vestits per donar el ‘sí’,
i tot el que ha de saber
sobre Dansàneu

www.segre.com
mariona kiskeri

La pensió mitjana
de les 22.300
viudes de Lleida,
sota el llindar
de la pobresa
629 euros al mes, la
meitat d’un jubilat mitjà
La pensió mitjana de viudetat
que cobren 22.325 dones a la
província de Lleida se situa per
sota del llindar de la pobresa,
dada que posa de manifest que
si les prestacions de la gent gran
necessiten millores, la situació
que arrossega aquest col·lec·
tiu és especialment difícil. En
concret, les dades de la Segu·
retat Social referides al mes de
maig situen la pensió mitjana
de viudetat de les lleidatanes
en 629,49 euros, poc més de la
meitat d’una jubilació mitjana.

El foc, al fons i en primer
terme la carretera C-12.

Un gran incendi obliga a
tallar l’Eix de l’Ebre a Maials
Carretera || La via va quedar
interrompuda diverses hores
entre aquesta població i Flix

Causes || Les flames van
arrasar unes 20 hectàrees i les
hauria originat un camió

Dispositiu || Més de 40
dotacions de Bombers,
Agents Rurals i Mossos

economia ❘ 25

Demanen catorze anys
per al conductor acusat
de la mort de dos
lleidatanes a Tarragona
La família d’una de les joves
lleidatanes que van morir en un
accident de trànsit el 3 de febrer
de l’any passat a Tarragona sol·
licita una condemna de catorze
anys de presó per al conductor,
Adrián R., que conduïa sense
carnet i en estat ebri.
lleida ❘ 14

Un foc a prop de
la Seu Vella
dispara l’alarma

itmar fabregat

Sant Esteve de la Sarga
exigeix una solució
urgent a la carretera
de Mont-rebei
L’alcalde de Sant Esteve de la
Sarga exigeix el traspàs imme·
diat de la carretera local que
dóna accés al congost de Montrebei, que ahir va tornar a om·
plir-se d’excursionistes malgrat
el mal estat de la via, reoberta
pel pont festiu.

Part del Turó de la Seu Vella de Lleida
es va incendiar ahir a la nit per un foc
que va començar a les 22.00, amb fla·
mes visibles des de bona part de la ciu·
tat. A la zona hi havia persones fent de·
tonar petards en vigílies de Sant Joan.
comarques ❘ 19 i guia ❘ 44

comarques ❘ 18
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Correu
Als comerços i/o
establiments del
Barri de l’escola
Joc de la Bola
Sr. Director:
El 23 d’abril passat, amb motiu de la celebració de la diada
de Sant Jordi, que tenia per lema Per Sant Jordi reinventem
els nostre pati vam organit-

c/del Riu, 6. 25007 Lleida

Fax: 973 246 031

cercle@segre.com

www. segre.com

En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d’una completa identificació de l’autor (nom, adreça, DNI
i telèfon, si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua
extensió passa de 20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los.

zar tota una sèrie d’activitats
amb els diferents membres de
la comunitat educativa per tal
de presentar l’avantprojecte
de la remodelació de l’espai físic del pati de la nostra escola
Joc de la Bola, realitzat per la
Sra. Esther Montoy, arquitecta
tècnica i especialista en espais
oberts. Durant aquesta jornada també vam recaptar fons
amb la intenció de poder ini-

ciar aquesta remodelació amb
l’objectiu de donar més alternatives de joc a tots els nostres
infants i ajudar a disminuir els
possibles conflictes que sorgeixen a l’hora de l’esbarjo, tot
aconseguint un espai adequat
per què els nens i les nenes puguin desenvolupar al màxim
les seves capacitats.
La jornada va ser tot un èxit
tant pel nombre elevat de fa-

mílies que van assistir-hi, com
en el grau de col·laboració que
van mostrar en la visita a l’exposició i en les diferents parades organitzades, algunes amb
productes elaborats pels mateixos alumnes del centre. Així
com en la rifa de lots elaborats
amb productes i/o serveis donats de manera desinteressada
pels comerciants del barri Joc
de la bola.

Així doncs, volem agrair a
tota la Comunitat educativa
de l’escola Joc de la Bola i, en
especial, a tots els empresaris
del nostre estimat barri Joc de
la Bola per la seva bona acollida, amabilitat i col·laboració en
el nostre projecte Reinventem
el nostre pati.
Moltes gràcies.
Comissió de patis de l’Escola Joc
de la Bola

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar-ne una selecció més àmplia a

col·laboració

Les falles, la nit màgica de Sant Joan i el turisme
Rosa M. Perelló
Presidenta en funcions de la
Diputació de Lleida

Quan les falles comencen la
seva temporada ens avisen que
estem a les portes de l’estiu, la
llum del sol ens acompanya
moltíssimes hores, fa més calor i les famílies organitzen les
seves vacances. Per això, cada
any són més els visitants que
volen gaudir d’una festa que
és un autèntic espectacle. Les
baixades comencen a Durro,
que el passat dia 15 va donar
el tret de sortida a la temporada de falles i que s’allargarà fins al 27 de juliol, a Llesp,
havent gaudit d’aquesta festa
anteriorment a Senet, Boí, Casós, el Pont de Suert, Vilaller,
Barruera, Erill la Vall i Taüll,
pel que fa a l’Alta Ribagorça. Al
Pallars Jussà, el 17 de juny van
celebrar a la Pobla de Segur la
baixada de falles en honor a la
Verge de Ribera. A la comarca
del Pallars Sobirà, la nit de Sant
Joan se celebren les falles d’Isil,
reconegudes com a festa patrimonial d’interès nacional, i les
d’Alins. La nit del 29 de juny
té lloc la baixada de torxes de
Sant Pere de València d’Àneu
i el 6 de juliol, les d’Alós d’Isil.
Per acabar, a la Val d’Aran se
celebra la Crema deth Haro
a Les i la Crema deth Taro a
Arties, la vigília de Sant Joan.
Sens dubte, una proposta molt
interessant per conèixer les festes del nostre Pirineu i per descobrir el territori, el paisatge,
la gastronomia i el patrimoni
arquitectònic i cultural de la
zona. Les dades d’assistència
de públic s’han multiplicat en
els darrers anys, de tal manera
que s’ha convertit en una de les
festes de més èxit del Pirineu
de tot l’any, i que representa un
impacte econòmic molt positiu.
La riquesa cultural de les
terres de Lleida queda reflectida en els seus monuments i
arquitectura popular (palesa
en els seus pobles i construccions de pedra seca), com també
en les festes i activitats tradicionals. Aquesta riquesa s’ha
convertit en un atractiu turís-

tic de primer ordre. El desembre del 2015, la UNESCO va
atorgar a les falles i les festes
del foc de l’Alta Ribagorça, el
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà
i la Val d’Aran la distinció de
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Aquesta
declaració ha conferit a la Vall
de Boí l’honor de tenir tres reconeixements de la UNESCO,
atès que el 30 de novembre
del 2000 es va declarar el seu
conjunt romànic Patrimoni
Mundial i l’any 2018 el Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va rebre
la distinció de destinació i reserva turística Starlight per la
UNESCO, reconeixement del
qual també disposa el Montsec.
De manera que la vall aplega
tres patrimonis mundials, fet
que suposa un reconeixement
a tota la seva història, cultura
i entorn natural i una forma de

donar-se a conèixer arreu del
món.Des de la declaració com
a Patrimoni Immaterial de la
Humanitat, l’interès per la festa de les falles ha augmentat.
El nombrós públic que cada
any participa en aquesta festa
tradicional dels solstici d’estiu
s’ha vist incrementat per aquest
nou reconeixement mundial.
Per tant, les falles són un dels
atractius turístics més potents
que tenim en aquest començament d’estiu, com ho són també
la Flama del Canigó i les fogueres de la nit de Sant Joan.
Sens dubte, quan parlem de la
Flama i les fogueres de la nit de
Sant Joan, estem parlant d’una
de les activitats arrelades a la
tradició catalana vinculada al
solstici d’estiu, que té lloc en
diversos indrets dels Països
Catalans, cada any, entre el
22 i el 23 de juny, i que torna
a prendre rellevància a les comarques de Lleida, novament
amb el suport de la Fundació
Pública de l’IEI. Com cada any,
la jornada s’inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó
i culmina amb l’encesa de les

fogueres de la nit de Sant Joan
després que la flama, portada
per voluntaris, es reparteixi
per tot el país.Dos iniciatives,
les falles i la Flama del Canigó,
que formen part d’una potent
oferta turística a les comarques
de Lleida que comanda el Patronat de Turisme i que promociona i visualitza des dels
esports d’aventura, el moturisme, les rutes de tot tipus,
la gastronomia, la natura, la
salut, la cultura, el patrimoni
arquitectònic, el senderisme,
el cicloturisme, o el turisme
accessible, per citar-ne només
uns quants. Aquests són alguns
dels molts exemples que tenim
a casa nostra d’aposta real pel
territori i per la promoció turística, elements que hem de
seguir potenciant per fer de les
comarques de Lleida un territori conegut, desitjat i valorat.
Tenim la sort de viure en un
territori que és capaç de generar activitats diametralment
oposades, gràcies a la combinació de comarques de la
plana i de muntanya, de secà
i de regadiu, de clima divers, i

CAMPI QUI PUGUI!

PEPO CURIÀ
Web: http://pepocuria.blogspot.com. Twitter: @pepocuria

en definitiva, que dibuixa un
mapa variat que permet oferir
un ampli ventall de possibilitats, difícil de trobar en altres
destinacions.Precisament la
Diputació, mitjançant el Patronat de Turisme i la marca
turística Ara Lleida, amb l’arribada de l’estiu, promociona
l’oferta turística del Pirineu i
les Terres de Lleida amb una
nova campanya estatal amb
el lema: Lleida: Autèntica, Diferent, Natural. ADN Lleida.
Aquesta campanya vol transmetre la diversitat i la varietat
dels productes turístics de què
el visitant pot gaudir durant les
seves vacances a les comarques
lleidatanes, com ara el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici; el salt d’aigua
més important de la Val d’Aran
que és el Saut deth Pisc, a la
vall de Varradós; la Seu Vella
de Lleida; el romànic de la Vall
de Boí; l’enoturisme, i activitats diverses de turisme actiu i
d’esports d’aventura, com ara
el ràfting, el senderisme, el parapent i la BTT.
La nova campanya tindrà
una incidència especial a Catalunya, com també al País
Valencià, a la Comunitat de
Madrid, a les Balears, al País
Basc i al sud de França. Una
campanya adreçada de manera
genèrica al públic consumidor
de turisme de vacances i d’oci
i específicament al públic familiar, parelles i grups d’amics.
L’objectiu és augmentar la percepció de les terres de Lleida
com una destinació turística
singular i diversa, que ofereix
autenticitat i qualitat en la seva
oferta turística. De ben segur
que aquesta temporada d’estiu
serà reeixida, perquè el pòsit
que s’ha generat els darrers
anys és molt bo i està consolidat, però no ens hem d’adormir
i cal seguir treballant en la única direcció factible, que és la de
la promoció del potencial de les
comarques de Lleida. Si és així,
segur que ens en sortirem. Com
he repetit en diverses ocasions:
diàleg, confrontació d’idees i
elaboració de projectes han
de ser les eines amb les quals
hem de treballar i ens hem de
sentir forts.
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comarques

Sant Esteve de la Sarga exigeix el
traspàs de la carretera local.

www.segre.com/comarques

p.
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El Pont de Suert excava una plaça per
salvar humitats en una casa.
p.
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medi ambient regulació

El Pallars limita l’accés a la reserva
per la brama i crea tres observatoris
La zona de caça de l’Alt Pallars vol evitar aglomeracions de turistes i incivisme
E. Farnell

❘ lleida ❘ La Junta Consultiva de
la reserva nacional de Caça de
l’Alt Pallars, formada per Agricultura, ajuntaments de la vall
Farrera, la vall de Cardós i la
vall d’Àneu, a més de caçadors
i agricultors, ha acordat crear
tres punts d’observació de la
brama, equipats amb tècnics,
material òptic i un punt d’informació, amb l’objectiu d’ordenar l’activitat, que cada any
atreu centenars de visitants
també a aquesta zona del Pirineu (a més de la reserva de
Boumort) i ha començat a generar situacions no desitjades al
territori, va explicar Jordi Ruiz,
subdirector de les activitats cinegètiques d’Agricultura. Per
aquesta temporada que ve, del
14 de setembre al 20 d’octubre,

s’oferirà la informació de primera mà a través d’un punt que
serà a Esterri d’Àneu. A la Bonaigua i Alós d’Isil hi haurà un
punt d’observació de fàcil accés
i amb personal tècnic equipat
amb material òptic per atendre
les visites. N’hi haurà un altre a
Gavàs, a la Guingueta d’Àneu,
amb un punt recomanat per a
l’observació sense personal tècnic ni material òptic.
Paral·lelament, també hi ha la
possibilitat de visitar de forma
exclusiva la reserva amb guies
acreditats del Parc Natural de
l’Alt Pirineu. Segons va indicar
Ruiz, l’objectiu de la regulació
és canalitzar les visites a la reserva, que la temporada passada
van ser de 1.500, 748 la temporada 2017-2018 i 554 visitants
l’any 2016.

agricultura

la dada

1.500
turistes

És el nombre de visitants de
la temporada passada a la
reserva nacional de Caça de
l’Alt Pallars.

les claus

Tres zones d’observació
z S’han habilitat tres zones de
la reserva per a la brama. A la
Bonaigua, Alós d’Isil i Gavàs, a
la Guingueta.

Reserva de caça
z La reserva de caça de l’Alt
Pallars té 77.000 hectàrees
entre les valls de Farrera, Cardós i Àneu. Es calcula que hi
viuen 3.000 cérvols.

Brama del cérvol

Turistes observant cérvols, en aquest cas, a la reserva de Boumort.

z Els cérvols mascles busquen
les femelles i bramen de manera espectacular per buscar
la màxima atenció.
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comunicacions carreteres

Mont-rebei exigeix el traspàs de la
carretera al ser d’‘interès turístic’
Sant Esteve no pot afrontar el manteniment ni la seguretat dels turistes

itmar fabregat

e. farnell

❘ Sant Esteve de la Sarga ❘ L’ajuntament de Sant Esteve de la
Sarga exigeix el traspàs de la
titularitat de la carretera local,
que dóna accés al congost de
Mont-rebei, a la Diputació al
considerar que es tracta d’una
via d’“interès turístic”. Milers
de persones van omplir ahir de
nou els pàrquings del congost
de Mont-rebei i la carretera municipal de Sant Esteve quan va
reobrir la via després de l’allau
de pedres de dissabte passat.
L’alcalde de Sant Esteve de la
Sarga, Jordi Navarra, va assegurar que el col·lapse d’ahir no era
excepcional, al contrari, “tots
els caps de setmana està ple i
la carretera ja s’ha convertit
en una via d’“interès turístic”.
“No només pels visitants que
hi transiten sinó perquè serveix d’enllaç entre Catalunya i
Aragó”, va dir. Va explicar que
el consistori no pot afrontar el
manteniment d’aquesta via ni
garantir la seguretat dels milers
de turistes que arriben a aquest
espai natural totes les setmanes.
El despreniment de roques va
tallar la calçada a l’altura del
mirador de la Llúdriga. És un
punt on la via s’estreny per una
balma, a pocs metres del pàrquing de La Masieta (200 places), i un dels cinc trams amb
més risc geològic del municipi
en els 17 quilòmetres entre el
nucli de Moror i el congost.
Ahir es va reobrir l’accés per

Regidories
compartides
a Alcarràs
❘ alcarràs ❘ Sempre Alcarràs
(SA) i Junts per Catalunya
(JxCat), socis de govern al
nou ajuntament, compartiran
quatre regidories al nou cartipàs municipal: Urbanisme
i Espais Públics; Governació i Personal; Esports, i la
de Salut, Benestar i Dona.
SA només tindrà en solitari
dos àrees de govern, la d’Ensenyament i Patrimoni Històric; i la de Polítiques Digitals,
Transparència i Comunicació. El grup de JxCat, per la
seua banda, tindrà responsabilitats a Agricultura; Medi
Ambient; Cultura i Festes;
Indústria, Comerç i Promoció Econòmica; Hisenda, i
Joventut.

medi ambient

itmar fabregat

als turistes i es tornarà a tancar
aquest dimarts després de Sant
Joan per seguir amb els treballs
d’estabilització del pendent. Segons Navarra, ha de ser la Diputació l’organisme que assumeixi
la titularitat de la carretera. Va
explicar que l’ens provincial
promociona Mont-rebei i el seu
entorn a la campanya Ara Lleida sense diners per a millores.
Mont-rebei és el segon enclavament natural de Lleida més
visitat després de Parc Nacional
d’Aigüestortes.

Pàrquing
col·lapsat
de vehicles
Desenes de
vehicles van col·
lapsar ahir els
pàrquings de la
zona de Montrebei a Sant
Esteve. Alguns
dels turismes
ja van aparcar
a la carretera
local afectada.

medi ambient espècies foranes

Alerta a Riba-roja per una nova espècie invasora
El Govern d’Aragó i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre inspeccionen el pantà després
de trobar indicis de la presència de caragol poma per primera vegada en aquesta zona
dar

redacció

❘ Lleida ❘ El Govern d’Aragó i la
Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE) han iniciat inspeccions al pantà de Riba-roja després de detectar-hi indicis d’una
nova espècie invasora. Es tracta
del caragol poma, que fins ara
tenia una presència que s’havia
limitat al tram final de l’Ebre, a
prop de la desembocadura. La
troballa de diverses closques
ha fet saltar les alarmes, encara
que les primeres inspeccions no
han trobat exemplars vius. Així
ho van indicar fonts de la CHE,
que van apuntar que es reprendran a partir de dilluns que ve,
si no hi ha impediment a causa
de l’incendi a la central (vegeu
la pàgina 23).
El caragol poma és considerada “una de les cent espècies
invasores més perjudicials del
món”. Amb aquestes paraules

municipis

cas d’albirar exemplars adults o
postes d’ous, ja sigui a la Guàrdia Civil o bé als Agents Rurals
de Catalunya o d’Aragó.

Esquer il·legal per a la pesca

Imatge d’arxiu d’un caragol poma i una posta d’ous.

el descriu una carta que la mateixa CHE ha remès a societats
de pescadors a l’entorn del pantà
de Riba-roja. En aquesta missiva, l’organisme estatal asse-

nyala que les closques es van
trobar als termes municipals de
Faió (Saragossa) i de la Pobla de
Massaluca (Tarragona), i insta
a “avisar immediatament” en

La CHE assenyala, per la seua banda, que la principal via
de dispersió d’aquesta espècie
forana és la pesca esportiva,
de la mà de pescadors que la
utilitzen com a esquer malgrat
que aquesta pràctica està prohibida. Per aquest motiu, insta
les societats de pescadors a informar d’aquesta problemàtica. També la navegació en rius
i embassaments és una altra via
de propagació.
Precisament, aquest últim és
el principal mitjà d’expansió del
musclo zebra, present des de
fa anys a Riba-roja i també en
bona part dels embassaments
de la conca de l’Ebre.

Alliberen 1.500
truites criades
a Llavorsí
❘ Lleida ❘ Els escolars de Llavorsí en van alliberar divendres
1.500 exemplars de truita
criats als centres de repoblament d’alevins d’Escaló i Llavorsí. Són truites rescatades
del canal de Sossís, al Jussà, durant tasques de manteniment de la central que
es van portar a terme fa un
any. Amb el trasllat d’aquests
animals als centres de repoblament s’ha aconseguit
que la mortaldat disminueixi
considerablement, al passar
d’un 80% a un 15. L’objectiu
d’aquests centres és repoblar
els rius del Pirineu de truita
autòctona i augmentar-ne la
supervivència.

comunicacions

Avaria a la
fibra òptica de
la Seu d’Urgell
❘ La seu d’urgell ❘ Una avaria a
la central d’Adrall divendres
passat va afectar l’accés a internet a través de fibra òptica
a la Seu d’Urgell i va deixar
sense connexió nombrosos
abonats, des de particulars
fins a administracions i empreses, segons va publicar
Ràdio Seu. La incidència
va tenir lloc poc després del
migdia, cap a les 13.30 hores
i el servei no va començar a
restablir-se fins passades les
18.00 de la tarda. L’Associació d’Empresaris de l’Alt
Urgell va recomanar als associats que presentin reclamacions pels perjudicis que
els hagi suposat l’avaria.
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comarques

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75
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Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

municipis agregats

patrimoni

El Pont excava una plaça per salvar
la humitat que amenaçava un mur

En marxa la
protecció de la
ciutat romana
Aeso d’Isona

A Castilló de Tor, on repara les filtracions que haurien danyat una casa
a.p.s.

h.c.

❘ el pont de suert ❘ L’ajuntament
del Pont de Suert ha hagut de
portar a terme una actuació
d’urgència consistent a excavar la plaça de Castilló de Tor,
fins a una profunditat d’uns 7,5
metres, buidar-la i sanejar les
filtracions d’aigua que s’havien detectat al mur de contenció que la sosté. L’alcalde del
Pont, Josep Antoni Troguet, va
explicar que si el mur hagués
caigut, hauria posat en perill
l’estabilitat d’una casa, que podria haver resultat perjudicada. El mur de contenció s’ubica
al costat d’una urbanització
que no es va completar a causa
de la crisi i de la caiguda de la
construcció.
Això ha obligat l’ajuntament
a assumir aquesta actuació,
que ha implicat la retirada de
prop de 200 tones de runa (la
plaça mesura uns 15 metres
per 5, més els 7,5 de profunditat) per portar a terme un
tractament contra la humitat
i tornar a cobrir el terreny amb
grava i làmines tèxtils per evitar les filtracions.
A falta d’un còmput exhaustiu, l’alcalde va calcular que
la intervenció pot assolir els
40.000 euros, per la qual cosa

La màquina, en plena operació de buidatge de la plaça a Castilló de Tor.

preveuen demanar ajuts a la
Diputació.
Castilló de Tor té censats
uns deu veïns i una de les famílies va donar avís al consistori
sobre l’aparició d’esquerdes al
mur de contenció. La seua casa
és precisament la que podria

quedar perjudicada si no s’hi
actués.
Troguet va assenyalar que el
mur pateix les filtracions des
de fa anys i ha anat cedint amb
el pas del temps, però les fites
col·locades durant els últims
mesos per analitzar el compor-

tament de la paret de contenció van evidenciar que les esquerdes augmentaven uns 0,2
mil·límetres cada dia. Després
del buidatge de la plaça, la màquina excavadora va haver de
ser retirada amb l’ajuda d’una
grua ploma.

patrimoni restauració
departament de territori i sostenibilitat

Temple declarat Bé
Cultural Local
redacció

El conseller, durant la inauguració de l’ermita ahir a Farrera.

viure les velles ciutats, que té
com a objectiu la recuperació
i rehabilitació del patrimoni
històric. L’edifici està catalogat com a Bé Cultural d’Interès
Local. Durant la Guerra Civil,

Declaració de Bé
Cultural Nacional
❘ lleida ❘ Les restes de l’antiga
ciutat romana d’Aeso, a Isona i Conca Dellà, són més a
prop de convertir-se en un
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). La resolució per
declarar aquest àrea com
a BCIN, en la categoria de
zona arqueològica, es troba
actualment en informació
pública, segons la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat.
El 2018 la direcció general de Patrimoni Cultural
ja va informar favorablement per augmentar la protecció d’aquestes restes. La
ciutat romana d’Aeso és de
les menys conegudes, encara que no per això menys
important. El període de
romanització a Isona va
transcórrer al llarg de cinc
segles. Entre els anys 1987 i
1994 es van succeir diverses
intervencions arqueològiques, tot i que gran part de
les restes es troben sota les
actuals cases i carrers de la
localitat, excepte uns trams
de muralles que estan a la
vista. Precisament, és un
dels elements més significatius de la ciutat.

lleure

Estrenen la
restauració de
l’ermita de
Farrera
❘ FArrera ❘ El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, va inaugurar ahir la
restauració de l’ermita de Santa Maria de la Serra, al municipi de Farrera. Els treballs
han consistit en la consolidació
estructural del temple i les cobertes, i han tingut un cost de
96.770 euros.
El conseller va ser acompanyat per l’alcalde de Farrera,
Àngel Bringué, i de l’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives.
Els promotors d’aquest projecte han estat l’ajuntament,
el bisbat i el departament de
Territori a través de l’Incasòl,
i forma part del programa Re-

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

el temple va servir com a niu
de metralladores i per aquest
ús es va ampliar l’obertura
central de l’absis, cosa que va
deixar la bretxa del mur absidal en l’estat actual. L’Incasòl

ha finançat 83.860 euros del
cost total de restauració; l’ajuntament de Farrera ha aportat
11.025 euros i finalment, l’arquebisbat d’Urgell, uns altres
1.890 euros.

Campanya
‘Només sí és sí’
a les festes de
la Ribagorça
❘ El Pont de Suert ❘ La seu del
consell de l’Alta Ribagorça ha acollit aquesta setmana la presentació de la
campanya Només sí és sí,
que aborda el sexisme a les
festes majors de la comarca
amb un protocol d’actuació
compartit i entenent-lo com
una de les grans problemàtiques que impedeixen gaudir i danyen la convivència.
Després dels bons resultats
del 2018, el consell continuarà treballant per millorar
el servei amb la instal·lació
de punts informatius a les
festes majors de Taüll (19 de
juliol); Barruera (3 d’agost);
el Pont de Suert (7 d’agost)
i Vilaller (17 d’agost). Entitats juvenils van assistir
a la presentació d’aquesta
campanya.

