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també es mostra en
contra de la celebració dels
Jocs Olímpics al Pirineu
L'Assemblea Nacional Catalana
(ANC) es posiciona en contra de
la candidatura olímpica dels Jocs
d' hivern 2030 per motius "socioeconòmics, ecològics i nacionals". L'entitat independentista
se suma a la plataforma Stop
Jocs Olímpics en considerar la
proposta de participació en els
Jocs com "una campanya d'espanyolització".
Així ho va aprovar per unanimitat el plenari de socis de l'Assemblea, segons informa l'entitat en un comunicat. Valoren
que la proposta de candidatura
arriba "en circumstàncies que
no són normals: Catalunya no és
un estat independent i l'estat espanyol criminalitza i persegueix
el moviment independentista",
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afirmen.
En un comunicat, esgrimeixen que els JJOO estan basats
"en el turisme de masses i en la
construcció, què són activitats
de poc valor afegit i depredadores del territori". l.J\NC sosté que
"el Pirineu té poca diversificació econòmica i un monocultiu
d'aquests sectors que ja és molt
gran".

El Conselh Generau d'Aran
ofereix tallers per a joves de
salut mental i emocional
El Conselh Generau d'Aran, a través de la seva Oficina de Joventut, ha fet quatre tallers de salut
mental i emocional dirigides a
l'alumnat de 2n d'ESO de l'Institut d'Aran. A més, s'ha realitzat
també una formació per al professorat, EAP i tècniques de Joventut en aquest àmbit. A causa
de la Covid, el co[·lectiu adoles-

cent i juvenil ha patit una deterioració generalitzada de la seva
salut mental i emocional. Conscient d'aquesta problemàtica, el
govern d'Aran, per mitjà de l'empresa Aimentia Healt Tech, ha
volgut brindar suport a l'Institut
d'Aran amb un projecte pioner
que té com a objectiu millorar la
detecció de les problemàtiques.
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L'Ajuntament de la Seu
disposarà dels terrenys
per al futur hospital
Gràcies a l'aprovació al ple de la
modificació del pla parcial del Sud-1
La Seu d'Urgell
ACN
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell
va aprovar aquest dilluns la modificació del Pla Parcial del SUD1, una actuació que permetrà
disposar dels terrenys necessaris
per tal de construir el futur hospital comarcal de l'Alt Urgell, que
ha d'estar enllestit el desembre
del 2023 per tal de poder optar a
fons europeus.
Amb aquesta modificació del
pla parcial del SUD-1, dues terceres parts del total de la superfície
d'aquest sector passarà a ser pública, en una sola peça. D'aquesta manera, es guanya més superfície, amb un total de 13.000
metres quadrats per a l'hospital
comarcal de l'Alt Urgell, amb una
gran zona verda. D'altra banda,
només una quarta part del total
de la superfície del sector tindrà
un ús comercial.
Amb la modificació, el sector
SUD-1 tindrà dues àrees diferenciades separades per la carretera

FOTO: Aj. la Seu/ Plànol de com quedarà el sector Sud-1 de la Seu
N-260. A la part sud del sector, de
titularitat pública, és on el Departament de Salut construirà el nou
hospital, mentre que la part nord
del sector, de titularitat privada,
està reservada per a usos comercials. El pla parcial general de la
Seu d'Urgell, aprovat l'any 2002,

ja preveia una zona comercial en
a'quest sector, que ara veu disminuïda la seva superfície de forma
significativa.
La modificació es va aprovar
al ple que l'Ajuntament de la Seu
d'Urgell va celebrar aquest dilluns.

Pàmies: "La jutge~sa haurà de decidir
si tenim dret a la llibertat d'~xpressió,

FOTO: FAVT/ Estat en què es troba la vorera del Passeig del Parc

Denuncien el mal estat
d'una vorera de Tàrrega
La Federació d'Associacions de
Veïns de Tàrrega denuncien "la
falta de manteniment de la ciutat" per l'estat en què es troba
la vorera del Passeig del Parc es-

partiu del municipi, amb clots i
les rajoles sobresortides al costat d'un dels arbres que hi ha
plantats. Demanen a l'Ajuntament que hi actuï.

L'activista i pagès, Josep Pàmies,
va defensar ahir la "lli bertat d'expressió" en el judici que es va celebrar entre l'entitat Dolça Revolució i la Paeria de Balaguer per la
suspensió d'un acte que l'entitat
havia programat fa quatre anys
sobre el diòxid de clor.
Pàmies va explicar que ara està vist per sentència i va exposar
que, per part de l'entitat, un metge va parlar com a pèrit per explicar que "I'MMS és un producte legal, i, si bé no està autoritzat
com a med icament, però sí per a
remei casolà com és el bicarbonat". Per part de Dolça Revolució
van aportar ahir al judici l'informe
pericial de la toxicitat de l'MM$ i
van recordar que "ja s'està utilitzant legalment en altres països
com Bolívia".
En aquest sentit, Pàmies va
defensar que "no poden prohi-

FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu de Josep Pàmies en un acte a Balaguer
bir un acte com és el que van fer
i evitar que parlés de la repressió
que he patit tots aquests anys".
"Ara la jutgessa s'ha de pronunciar a veure si tenim dret a la

llibertat d'expressió en un espai
públic o no", assegura.
Aquest diari va intentar contactar, sense èxit, amb l'alcalde
de Balaguer.
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Una iniciativa vol difondre
la meteorologia del Pirineu
amb 20 càmeres en directe
El projete sense ànim de lucre 4 Estacions neix el
2018 i compta amb la participació d'onze joves
Gombrén
ACN
El Projecte 4 Estacions va néixer
el 2018 amb l'objectiu d'acostar
la meteorologia a la gent amb
càmeres web en directe a diferents punts del Pirineu. És una
iniciativa sense ànim de lucre
que compta amb onze joves que
s'estan formant en el camp de la
meteorologia. Les xarxes socials
han permès expandir el projecte.
Actualment ja tenen més de vint
càmeres, la majoria al Pirineu Occidental a estac1ons d'esquí i refugis i també una a Andorra. Ara inicien una nova fase, la instaHació
de càmeres a particulars. El propietari de la casa rural Mas Merolla, a Gombrèn, ha volgut participar-hi per compartir les "postes i
sortides del sol en un entorn privilegiat" envoltat de muntanyes.
També li han instaHat una estació
meteorològica.
Si bé el confinament els va frenar la instal-lació de càmeres web
-utilitzen càmeres de videovigi-

lància d'alta resolució que ells utilitzen per captar fenòmens meteorològics-, el fet de poder oferir
una finestra a diferents punts del
Pirineu els va acostar a nous públics. El rècord de visualitzacions
l'han assolit recentment, en l'episodi de nevades del desembre
del 2021. El perfil dels usuaris és
molt variat i de totes les edats si
bé tots ells comparteixen l'afició
per la meteorologia i les ganes de
compartir-ho en xarxa.
Al capdavant del Projecte 4 Estacions hi ha onze joves que s'estan formant professionalment en
la meteorologia, en camps com la
Geografia o Ciències Ambientals.
Es tracta d'una iniciativa sense
ànim de lucre que es finança amb
la venda de les càmeres i estacions.
Els interessats compren el material i els membres del projecte fan la instal-lació, l'assistència
tècnica i l'assessorament. Des del
web, es poden veure totes les càmeres i també pengen les previ-

FOfO: ACN/ Un membre del projecte consultant les càmeres

sions a partir de models públics.
Ells no analitzen la informació.
Actualment ja compten amb
una vintena de càmeres web instal·lades, la gran majoria al Pirineu Occidental. D'aquestes, cinc
són a estacions d'esquí (Tavascan,
Port del Comte, Tuixent-La Vansa,
Pal Arinsal i Vallnord-Pal Arinsal)
però també hi ha refugis i loca-

litzacions d'indrets com Vielha e
Mijaran, Vilaller, Molló (la càmera
més oriental) i a Andorra La Vella.
Segons explica un dels membres del projecte Raimon Pujol,
s'han centrat en el Pirineu perquè és on hi ha més activitat meteorològica i ara volen iniciar una
nova fase d'expansió amb càmeres al Pirineu Oriental.

Thdifici s'ha mantingut més d'un segle
i els veïns en decidiran el seu ús futur

della. Una icona de l'arquitectura
prefabricada, de Sigrid Remac-

ha. L'obra, que estarà disponible
a les llibreries a partir del 15 de
febrer, repassa l'evolució de l'arquitectura prefabricada europea,
la implantació d'edificis fets amb
cartró i fusta a la Vall Fosca i els
canvis en el Pirineu amb l'inici de

l'explotació hidroelèctrica. L'hospital de cartró es va construir fa
107 anys per atendre els treballadors que aixecaven la central hidroelèctrica de Capdella (Pallars
Jussà) i s'ha mantingut dempeus.
Seran els veïns els que decidiran
els usos de l'edificació en el futur.
L'hospital de cartró de Capdella. Una icona de l'arquitectura
prefabricada és el segon número

de la Col-lecció 'La Fàbrica', i és
una coedició d'EUMO, el mNACTEC i el Museu Molí Paperer de
Capellades. Seguint l'evolució de
l'arquitectura prefabricada euro-

El subdelegat del govern espanyol, José Crespín, es va reunir
amb l'alcaldessa de l'Albi, Anna
Feliu. Crespín va voler posar en
valor "aquesta feina constant,
que encara a hores d'ara continua per restituir la normalitat
en el municipi" de la DANA i va
destacar que "gairebé la meitat
de la inversió total que s'ha dut
a terme en el municipi ha estat ·
finançada amb fons provinents
de diferents departaments i
organismes del govern d'Espanya per sumar esforços entre
les diferents administracions i
contribuir econòmicament en
la recuperació".

Torà celebra de nou
la Festa del Brut i
la Bruta el proper
dissabte 19 de febrer

Publiquen un llibre sobre
I/hospital de cartró de la
Vall Fosca/ únic al món

La Torre de Capdella
ACN
El Museu Nacional de la Ciència
i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), el Molí Paperer de Capellades i Eumo Editorial coediten el
llibre L'hospital de cartró de Cap-

Crespín i Feliu
es reuneixen
.per les millores
per la DANA

FOTO: ACN/ L'obra estarà disponible a partir del proper 15 de febrer

pea durant la primera meitat del
segle XX, Sigrid Remacha explica
els canvis que hi va haver als Pirineus amb l'inici de l'explotació
hidroelèctrica. Alhora, l'autora
reivindica aquesta arquitectura
que ha sabut combinar els recursos del territori i la tecnologia
amb les noves maneres de viure

i habitar.
Sigrid Remacha és arquitecta
tècnica per la Universitat de Saragossa, s'ha especialitzat en museologia i gestió del patrimoni i és
tècnica i assessora d'accessibilitat
universal en equipaments culturals. Interessada des de sempre
pel llegat industrial, actualment

Torà torna a celebrar la Festa
del Brut i la Bruta, una festa
tradicional de Torà actualment
associada al Carnaval, que se
celebra el cap de la setmana
abans de Carnaval, conferint
així el tret de sortida d'aquests.
Enguany tindrà lloc la seva
XXXIII edició el dissabte 19 de
febrer. La festa té el seu origen
en l'antiga festa de la Llordera,
una celebració popular de Torà,
que es duia a terme el Dijous
Gras.

coordina el Sistema Territorial del
mNACTEC.
L'hospital de cartró de Capdella és un édifici efímer construït fa
més de 100 anys per Energia Elèctrica de Catalunya per atendre els
4.000 treballadors que aixecaven
la central hidroelèctrica de Capdella. Es tracta d'un edifici singular pels materials amb els que
va ser construït que s'ha mantingut dempeus al Pirineu més d'un
segle. És una edificació lleugera
prefabricada, modular, pensada
per a poder ser transportada en
caixes i muntada 'in situ' de manera senzilla seguint un manual
d'instruccions. Els materials utilitzats, bàsicament la fusta i el cartró, a més d'algunes petites peces metàl·liques d'unió i fixació,
garantia un preu econòmic i un
transport fàcil pel seu baix pes i
muntatge ràpid. Es va construir a
la fàbrica de l'empresa alemanya
Christoph & Unmack i es va traslladar en paquets fins a la colònia
industrial de Capdella.

