
Sant Sadurní d’Esperan 
entra a la ‘llista roja’ del 
patrimoni en mal estat
L’Associació Hispania Nostra avisa que 
el temple ribagorçà es pot ensorrar
L’aïllament, la despoblació i el pas del temps han anat en 
detriment de la conservació d’aquesta església romànica 
reivindicada pel col·lectiu local Salvem Esperan.

FOTO: Núria Castells / L’església de Sant Sadurní d’Esperan està ubicada al terme del Pont de Suert
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L’esglèsia romànica de Sant Sa-
durní d’Esperan (El Pont de Suert, 
Alta Ribagorça) presenta un nota-
ble deteriorament des de fa molts 
anys i es troba en perill d’ensorra-

ment. L’aïllament, la despoblació 
del poble, el pas del temps i la 
falta de conservació han causat 
grans estralls en el temple. Per 
aquests motius acaba de ser in-
corporada a la Lista Roja del Pa-
trimonio (www.listarojapatrimo-

nio.org) que elabora l’associació  
Hispania Nostra. Segons l’entitat, 
l’àbside està a punt de desfal-
car-se “a causa del descarnament 
de la roca viva en la qual se sostè 
la seva base, degut a la acció de 
la vegetació arrelada en els seus 
carreus”. Hispania Nostra afirma 
que “s’ha produït l’expoli de la 
part interior de l’àbside, que es 
troba rústicament apuntalat per 

evitar el seu ensorrament” i que 
“la coberta també presenta greus 
esquerdes i fractures que fan té-
mer la seva caiguda”. La inclusió 
en la Lista Roja es déu a la inter-
venció providencial d’un grup de 
veïns del Pont de Suert que sen-
sibilitzats amb la situació i sota 
el nom Salvem Esperan fa temps 
que venen denunciant la situació 
del temple i demanant una actu-
ació urgent que eviti la seva desa-
parició. Després de reivindicar-ho 
a les institucions locals, comarcals 
i autonòmiques, aquest col·lectiu 
va fer arribar a Hispania Nostra la 
seva reivindicació que ara ha es-
tat acceptada. Segons expliquen 
membres del col·lectiu Salvem 
Esperan, el comitè científic de la 
prestigiosa entitat, que és el re-
ferent a tot l’estat espanyol en 
relació amb la defensa i conser-
vació del patrimoni,  no només 
reconeix els valors d’aquest tem-
ple romànic, com a un bé cultural 
que s’ha de preservar, sinó que 
també esdevé una alerta seriosa 
a les institucions pel seu estat. 
El nucli d’Esperan, actualment 
abandonat i situat a 1.400 me-
tres d’altitud, tenia només dues 
cases, Casa Pey i Casa Martí, ara 
caigudes, i pertanyia antigament 
al municipi de Malpàs. El lloc es 
menciona per primera vegada en 
el testament de Ramón de Erill el 
1173, en el qual cedeix Esperan al 
monestir de Santa María de La-
vaix. Sant Sadurní d’Esperan com-
parteix orígens i mecenes amb el 
romànic de la Vall de Boí i sembla 
ser que els hereus de la baronia 
d’Erill van respectar aquesta do-
nació ja que es consigna de ma-
nera permanent en els inventa-
ris monàstics. L’entitat Hispania 
Nostra també qualifica i avalua 
les accions de recuperació i re-
dreçament del patrimoni cultural 
en perill amb la inclusió d’aquests 
monuments a la seva Lista Verde 
del Patrimonio, un segell de qua-
litat que es fa un cop s’han dut a 
terme accions de millora. Aques-
ta és la fita que es marca Salvem 
Esperan per convertir-lo en signe 
d’identitat d’una comarca.

Els raiers de Coll de Nargó (Alt 
Urgell) i els de la Pobla de Segur 
(Pallars Jussà) han fet una crida 
a institucions, entitats culturals i 
ciutadania del territori perquè els 
donin suport i els facin valedors 
de la certificació de Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per 
la Unesco. La candidatura pre-
sentada és de caire internacional 

i la lidera Polònia, tot i que en for-
men part associacions de l’antic 
ofici de transport de la fusta pels 
rius situades a Àustria, Alemanya, 
França o la República Txeca. Pel 
que fa a l’Estat, a més de les en-
titats catalanes s’han unit al pro-
jecte associacions del País Valen-
cià, Aragó i Navarra. Les mostres 
de suport rebudes s’enviaran a la 

Els raiers de la Pobla i de 
Coll de Nargó aspiren a ser 
Patrimoni de la Humanitat

Unesco, ja que aquesta és una de 
les demandes fetes per l’organis-
me. El president de l’Associació 
de Raiers de Coll de Nargó, Àlex 
Ferré, va afirmar ahir que “no-
més falta que la Unesco doni el 
vist-i-plau definitiu a la candida-
tura” i que perquè això passi, va 
afegir, necessiten el suport de la 
gent. Per aquest motiu, tant des 
d’aquesta entitat com la situada a 
la Pobla de Segur van fer una cri-
da en aquest sentit. La presiden-
ta de l’Associació de Raiers de la 
Noguera Pallaresa va manifestar 
la seva satisfacció perquè totes 
dues entitats treballin plegades. FOTO: ACN / La candidatura la lidera Polònia i engloba diversos països

Compromís diu 
que no hi ha hagut 
“principi d’igualtat” 
en el camp educatiu 

La cessió d’un mur 
complica l’obertura 
del IES Francesc 
Ribalta de Solsona

UP demana tenir 
preus de referència 
“reals” del conill 
amb un observatori

El grup municipal de Compro-
mís a la Seu d’Urgell afirma 
que la pandèmia pel COVID-19 
ha deixat en evidència que el 
“nostre sistema educatiu no ha
estat capaç de garantir la igual-
tat d’oportunitats”. Sostè la 
formació liderada per Òscar 
Ordeig que els ajuntaments, 
els centres educatius i les famí-
lies “han patit un departament 
d’Educació caòtic en la seva 
gestió” que ha comportat que 
el curs arribi a la seva fi amb 
“molts alumnes” esperant que 
arribés la connectivitat”.

Part del mur que separa el re-
cinte de l’Institut Francesc Ri-
balta de Solsona del camp de 
futbol i les piscines municipals 
va cedir ahir. Això condiciona 
la represa de l’activitat al propi 
centre educatiu i al camp fins 
que el consistori n’executi les 
obres de reconstrucció. 

Unió de Pagesos insisteix a re-
clamar la creació de l’Obser-
vatori del Conill a Catalunya 
per aconseguir uns preus de 
referència “que reflecteixin la 
realitat del sector”. El sindi-
cat considera important tenir 
a l’abast aquest indicador per 
evitar que el consum d’aquesta 
carn pugi un 30% i el preu de 
referència de la llotja baixi.
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