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'Arrela't' tindra una segona
edició a l'Alt Pirineu i l'Aran
Ha financ;at 6 projectes i el president de la Diputació
ve u extrapolable el projecte a _altres comarques
El projecte 1Arrela't al
Pirineu' ha finan~t 6
projectes al Pirineu i tindra
una segona edició.
Sort
MARTA LLUVICH (ACN)

El projecte 'Arrela't al Pirineu' ha
financ;:at sis projectes a les comarques de I'Ait Pirineu i Aran amb
una recaptació total aconseguida
de 93.000 euros. Així, als 24.000
euros aportats per part deis diferents organismes públics, cal sumar-ne 69.000 aportats per 735
donants mitjanc;:ant una plataforma. El president de la Diputació,
Joan Talarn, va afirmar ahir que
aquest projecte és un bon model
de treball conjunt de diferents
entitats públiques i privades i ha
afegit que aquesta iniciativa és
exportable a altres comarques de

la demarcació. El projecte pretén
fomentar l'emprenedoria per reactivar el territori. 'Arrela't al Pirineu' és el resultat d'un conveni
de col-laboració entre el Patronat
de Promoció Economica i els consells comarcals de I'Ait Urgell, I'AIta Ribagorc;:a, el Pallars Jussa, el
Pallars Sobira, el Consell Comarcal de la Cerdanya i la Diputació
de Girona.
El president de la Diputació va
dir que han de ser les administracions locals les que han de fer el
primer esforc;: per arrelar les persones al territori. Projectes com
'Arrela't' contribueix a posar en
practica noves fórmules per a
reactivar el teixit socioeconomic
de I'Ait Pirineu. Les sis iniciatives
financ;:ades que segueixen actualment amb la seva activitat són:
Siscarri: Maduixes amb gust de
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Pirineu (Alta Ribagorc;:a); Donem
vida al base (Ait Urgell); Espai rural la Trumferia de Cerdanya; Senterada comestible, un jardí d'aliments comunitari (Pallars Jussa);

Milloren 1'ermita
del Pedrís com
a espai de
memoria
La Diputació ha iniciat les millores de !'ermita del Pedrís i entorn
com a espai de memoria del cap
de pont de Balaguer durant la
Guerra Civil a Bellcaire d' Urgell
indos en el projecte 'Camí de
Sant Jaume: xarxa pel patrimoni'.
Suposara desenrunar l'antiga ermita romanica i edificis annexos.

Boumort lndomit: recuperació
deis camins que són historia (Pallars Sobira); Ecocentro Bioleta.
Consumo responsable y sostenible (Val d'Aran).

El Pallars esten a 1a
resta de Catalunya
la girella, l'émbotit
seu per excel·lencia
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Passi el que passi ...

Al Pallars Sobira, al Jussa, a !'Alta Ribagorc;:a i també en alguna
zona d'Aragó s'elabora la girella, un deis embotits més característics i ielentitaris d'aquestes comarques. Es confecciona
amb carn de corder des del segle XVI i ara el repte pels xarcuters i restauradors és donar-la a
coneixer entre els clients.
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Declaren la
Casa nova deis
banys de Sant
Vicen\ (Alt
Urgell) BCIL
La Casa nova deis Banys de
Sant Vicenc;:, constru"ida cap al
1887 i ubicada al municipi de
Pont de -Bar (a la comarca de
I'Ait Urgell), ha estat declarada Bé Cultural d'lnteres Local
(BCIL). La rellevancia historica d'aquest conjunt, expressió
única de !'arquitectura balnearia a la comarca alturgellenca,
així com els seus valors estetics
i culturals vinculats a alguns
deis seus elements en justifiquen la seva protecció. De fet,
l'edifici forma part d'un conjunt
dedicat a l'hoteleria des d'almenys el segle XIX.

·Vielha inicia
un procés de
participació
per modificar
l'ús turístic
L'Ajuntament de Vielha comenc;:a un procés de partidpació ciutadana per modificar les normes que regulen
l'ús turístic d'habitatges
compartits en el municipi.
Actualment no existeix una
regulació urbanística en les
Normes Subsidiaries i Complementaries de Plantejament de la Val aplicables a
Vielha en l'ús de l'habitatge com a llar compartida.
Qui ho consideri podran
·fer arribar els seus plantejaments durant els proxims
deu dies.
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