
Neix la Ruta Pearson 
per conèixer el paisatge 
hidroelèctric del Pirineu
Serà la primera d’una sèrie de visites 
creades per l’associació Pirineus.Watt
Tremp
ACN
L’associació Pirineus.Watt treba-
lla en la creació d’un conjunt de 
rutes turístic-culturals entorn del 
patrimoni i el paisatge hidroe-
lèctric dels Pirineus. La prime-
ra d’elles és la Ruta Pearson, en 
honor a Frederick Stark Pearson, 
l’enginyer que a començaments 
del segle XX va promoure la pro-
ducció d’electricitat a gran escala 
a Catalunya mitjançant la cons-
trucció de centrals als rius No-
guera Pallaresa i Segre. La ruta ha 
de resseguir les instal·lacions hi-
droelèctriques d’aquest eix fluvi-
al, i s’ha de completar amb el re-
corregut per les que construí-en 
aquells mateixos anys- el pallarès 
Emili Riu al Flamisell. La iniciativa 
té com a objectiu afavorir el pai-
satge hidroelèctric de la zona. 

L’anuncia coincideix amb 
l’assoliment de la categoria de 
museu per part del Museu Hi-
droelèctric de Capdella i amb la 
declaració de Bé Cultural d’Inte-
rès Local de l’Hospital de Cartró 
de la Torre de Capdella. 

FOTO: ACN/ Una visita al Museu Hidroelèctric de Capdella, a la Vall Fosca

El Museu Hidroelèctric de Cap-
della permet fer un recorregut 
des que va sorgir la idea de la 
central hidroelèctrica fins que es 
va posar en funcionament l’any 
1914 passant pels canvis econò-
mics, socials i d’infraestructura 
que va suposar. Forma part del 
Sistema del Museu de la Ciència 
i de la Tècnica de Catalunya, una 

xarxa de 27 centres museístics i 
patrimonials que expliquen la in-
dustrialització a Catalunya. 

Cal recordar que l’Hospital de 
Cartró de la Torre de Capdella és 
un element patrimonial únic a 
Europa. Va ser construït fa cent 
set anys amb caràcter efímer, per 
això els materials usats van ser el 
cartró i la fusta.

En Comú Podem defensarà di-
jous al ple de la Diputació una 
moció per què s’ampliï la dota-
ció d’aparells de mesurament 
de la qualitat de l’aire a la de-
marcació i així es pugui conèi-
xer quins contaminants afecten 
a la població i d’on provenen, 
per després poder-ne informar 
a la ciutadania, assumir les res-
ponsabilitats públiques i aplicar 
mesures preventives i correc-
tores. Defensen endegar una 
campanya de mesuraments de 
la qualitat de l’aire mitjançant 
captadors passius. 

En Comú Podem 
defensa que el 
territori disposi 
d’instruments 
per identificar 
contaminants

El vicepresident del Patronat de 
Promoció Econòmica i el direc-
tor de l’ens van presidir ahir la 
primera reunió de treball dels 
Projectes d’Especialització Com-
petitiva Territorial orientada als 
socis beneficiaris per tal d’acti-

var l’inici dels projectes, tot i en-
cara no tenir la resolució defini-
tiva que arribarà durant el segon 
trimestre de 2020. L’objectiu és  
crear una estructura territorial 
d’innovació oberta i colaborati-
va. 

Projectes d’Especialització 
Competitiva a la Diputació

FOTO: Diputació/ Imatge de la reunió que es va celebrar ahir
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Augmenten 
els esquiadors 
catalans a 
Font-Romeu
El volum d’esquiadors catalans 
a les estacions d’esquí nord 
catalanes agrupades sota la 
marca Les Neus Catalanes ha 
incrementat en els darrers 
cinc anys fins arribar al 25% de 
mitjana, una xifra que ja supe-
ra les d’abans de la crisi eco-
nòmica. Dos dels complexos 
que acullen els esquiadors són 
Font-Romeu i Les Angles. 

El PSC i UA presentaran dijous 
una moció al ple de la Diputa-
ció per reclamar que “lideri un 
Pla Director d’Infraestructures 
viàries de les Terres de Lleida, el 
Pirineu i l’Aran”. El portaveu soci-
alista va explicar que la proposta 
parteix de tres conceptes: de la 
necessitat d’una diagnosi de la 
situació actual, la incorporació 
del pla d’actuació en el cas de les 
vies de la Diputació i la planifica-
ció estratègica de les accions. 

El PSC demana 
un Pla Director 
d’Infraestructures

Per primera vegada un grup de 
35 autocaravanistes de la de-
marcació que pertanyen a l’As-
sociació Catalana d’Autocara-
vanistes han passat el cap de 

setmana a Torrefarrera. És una 
activitat emmarcada dins de 
la iniciativa de l’Ajuntament de 
promoure el municipi com a 
destí cultural. 

Visita de 35 autocaravanes 
al municipi de Torrefarrera

FOTO: Aj. Torrefarrera / Van poder visitar els diferents murals pintats

Alcarràs es prepara per celebrar 
la Festa Major d’hivern, que en-
guany arriba amb un complet pro-
grama dins del qual destaquen la 
Festa del Porc, que permetrà di-
jous 16 de gener a partir de les 
19.00 repartir més de 4.000 en-
trepans de porc alcarrassí elabo-
rats per l’Associació de Mestres-
ses de Casa d’Alcarràs al ritme de 
dixieland de la banda MiratJazz; 
la nit de DJ programada a partir 
de les 00.00 de dissabte al Pave-
lló Polivalent amb les actuacions 
de Danny Romero, Marsal Ventu-
ra i Warn Up i el cafè concert i la 
sessió llarga de ball que l’Orques-
tra Selvatana oferirà diumenge al 
Pavelló Polivalent a les 17.00 i les 
19.00.

El programa festiu es completa 

amb diferents activitats pels més 
menuts que, un any més, seran 
de nou protagonistes de la festa 
gràcies a activitats com les dife-
rents representacions teatrals, 
espectacles de carrer i sessions 
de DJ que s’han programat en-
guany pel públic familiar i clàssics 
com ara la ballada de sardanes de 
diumenge.

La Festa del Porc d’Alcarràs 
centra el protagonisme de la 
seva Festa Major d’hivern

També es 
preparen 

activitats pels 
més petits 

rcolomina
Resaltado
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