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Çampanya
de suport a
l'liostaleria
de l'Alta
Ribagorça
Atès a les mesures restrictives
per la pandèmia que afecten
greument al sector de la restauració, el Consell de l'Alta
Ribagorça ha iniciat la campanya "Emporta't l'Alta Ribagorça a casa" per reactivar i donar
suport al sector. La campanya
forma part d'una de les acciones promogudes pel Pla de reactivació Socioeconòmica amb
l'objectiu d'incentivar i promoure el consum en els bars i
restaurants de la comarca, i al
mateix temps vol posar en valor el territori i els seus atractius identitaris tan paisatgístics
com de patrimoni material i immaterial. "Emporta't l'Alta Ribagorça a casa" dona continuïtat a la campanya "Take away"
d'ajudes al sector, iniciada al
mes de juliol, amb la distribució de bosses per facilitar el
menjar per emportar. Els establiments obsequiaran als seus
clients amb un calendari editat
amb imatges de la comarca.

Arrenquen les obres urgents per
consolidar la Torre del Torrent .d~el castell de Castelló de Farfanya
La Diputació les adjudica per 37.252 eu ros
Castelló de Farfanya
REDACCIÓ
La Diputació ha adjudicat les
obres de consolidació urgent de
la Torre del Torrent del conjunt
monumental del castell de Castelló de Farfanya per un import
de 30.787,00 euros més 6.465,27
euros d'IVA (total: 37.252,27 euros) i amb un termini d'execució
previst de dos mesos, inclòs en el
projecte "Paisatges de Ponent".
La signatura de l'acte de replanteig va tenir lloc el passat 17 de
desembre.
l'actuació se centrarà en la
consolidació de la coberta, dels
revestiments existents, i altres actuacions de neteja i consolidació
general d'aquest element patrimonial. Actualment a la Torre del
Torrent no s'ha realitzat cap actuació, si més no des de l'arribada

FOTO: Diputació de Lleida/ Les actuacions se centraran en la coberta
de la democràcia. Es té constància que estava habitada o s'utilitzava com a petit corral durant els

anys 90 del segle XX, moment a
partir del qual s'abandona. A dia
d'avui, es pot accedir a l'interior

de dos nivells interiors de la torre, que es troben en mal estat. El
seu estat interior fa que es recomani no ser utilitzada, si més no
en aquesta fase, en la qual per
motius pressupostaris no es pot
abastar la seva reparació.
L'objectiu d'aquesta actuació
és mantenir i conservar les restes que encara perduren, de tal
manera que permetin avançar en
el seu estudi i puguin donar més
informació sobre la torre i la resta del castell; per la qual cosa es
planteja la refacció del capçat,
per tal de cobrir la part superior
de l'edifici i evitar l'entrada d'aigua. A la part exterior es consolidaran el paraments interiors i es
perfilaran les obertures originals,
se n'eliminaran els tapiats i es t apiaran les obertures fetes a la torre per a usos diferents.

Elaboren una guia
per divulgar amb
il-lustracions la
bellesa del Pirineu

FOTO: Consell Jussà/ Suposarà una reducció del40 per cent dels costos

El Consell del Jussà aposta
per la \marca/ Geoparc
amb dispensadors dl aigua
,

-

El Consell Comarcal del Pallars
Jussà ha instaHat màquines
dispensadores d'aigua en quatre dels seus centres de treball,
per tal de posar en valor un d~
principals recursos naturals:
l'aigua de qualitat del territori declarat Geoparc Mundial de
la Unesco. L'actuació permetrà
que els 3374 litres d'aigua que
el Consell consumia en ampolles de plàstic, se substituei-
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xin pel consum directe a través
d'aquestes màquines que estan
connectades a la xarxa d'aigua
pública, com ja feien els que directament omplien de l'aixeta.
Aquesta iniciativa suposarà a
més, una reducció del 40% dels
costos, fent- ho de manera més
sostenible al deixar de consumir
18kg de plàstic de les ampolles
que s'usaven, contribuint així a
reduir la petjada ~e carboni.

Amb l'objectiu de donar a
conèixer els Pirineus en tota la
seva amplitud i naturalitat, de
forma il·l ustrada, neix la guia
dels Pirineus,del Mediterrani
a l'Atlàntic. És guia amb marcat caràcter divulgador i alhora
defensora de la seva integritat
i diversitat. La Guia consta de
356 pagines, amb portada dura
en un format de DINA-S, amb
més de 1000 iHustracions.

Ciutadans recorre
la demarcació amb
un bus en favor
de la "igualtat,
L.:autobús de la "igualtat" de
Ciut adans, amb el lema de
"tots", va recórrer ahir la demarcació expressant un missatge d'igualtat. L'autobús, liderat
pels diputats al Parlament per
Lleida Jorge Soler, Javier Rivas i
David Bertran, va ser rebut pels
membres de les agrupacions
locals i simpatitzants del partit.

FOTO: Ajuntament Tàrre¡a/ És una de les propostes del cicle Nadal Xics

Tàrrega divulga la fauna j
la flora del riu Ondara amb
visites guiades reduïdes ·
Entre les activitat s familiars programades durant aquestes festes
de Nadal per l'Ajuntament de Tàrrega, s'ofereix la possibilitat de
descobrir la flora i la fauna presents a la ribera del riu Ondara.
És una proposta de conscienciació ecològica que forma part del
cicle "Nadal XICS", nou format del
Parc de Nadal adaptat a les mesures de seguretat sanitària. Així,

la Regidoria de Cultura de l'aj un. tament ofereix visites guiades
en grups reduïts i reserva prèvia,
convocades cada dia a les 12 del
migdia fins al 4 de gener (excepte
el31 de desembre i (1 de gener).
Durant el recorregut, es donen
detalls sobre la rica biodiversitat
que s'amaga a la llera de l'Ondara
al seu pas pel nucli urbà de Tàrrega.
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DE?clara davant del jutge el
Ca~ de:carreteres a Lleida
en eLmarc del'cas Boreas'
Lleida
J.C.
El Cap Territorial de carreteres
a Lleida, Jordi Benet Llobera, va
declarar ahir als jutjats després
de ser detingut al mes d'octubre
per presumptes irregularitats en
la concessió d'obres públiques
en el marc del 'cas Boreas'. Segons fonts consultades, Benet va
respondre les preguntes que se li
van formular i no es va prendre
cap mesura cautelar al respecte.
Cal recordar que va ser detingut juntament amb sis persones
més (empresaris i treballadors
de l'empresa MJ Gruas) per presumptes irregularitats relacionades amb contractes d'obra pública, que s'haurien descobert arran
de la investigació de la causa
principal del 'cas Boreas'. Quatre
dies més tard, els Mossos en van
detenir la filla després de retirar
20.000 euros d'una caixa de seguretat del BBVA. A més, van detenir dimarts de la setmana pas-

Sis anys i mig de presó per
apunyalar per l'esquena
a un home a les Garrigues

FOTO: ACN I L'acusat, durant el judici a l'Audiència de Lleida

FOTO: LC. (ACN) /Imatge d'arxiu de la façana dels jutjats de Lleida

sada la cap de comptabilitat de
l'empresa de Mollerussa Enginyeria lnalba, M. T. Aquest arrest
estaria vinculat a la peça central
del 'cas Boreas'. S'investiga també si aquesta empresa hauria derivat presumptament tres milions
d'eures a càrrecs de Convergèn-

cia en el cas del 3%. La detinguda
hauria declarat davant del jutge
com s'haurien fet les suposades
factures falses i com s'haurien
tret diners en efectiu per fer suposats pagaments a polítics. El
jutge va ordenar la seva llibertat
amb càrrecs.

L'Audiència de Lleida ha condemnat a sis anys i sis mesos de
presó un veí de Cervià de les Garrigues per un delicte de lesions
agreujades per haver apunyalat
amb un ganivet per l'esquena un
home durant una baralla que va
tenir lloc coincidint amb la festa
del Carnaval del 2019 en aquest
municipi de les Garrigues. El tribunal ha avalat l'atenuant de
drogoaddicció, que havia sol· licitat la defensa de l'acusat durant

el judici celebrat aquest desembre. A més, el condemnat, de
35 anys, també haurà d'indemnitzar amb 143.570 euros la víctima, de 29 anys, la qual arran
de la ferida soferta a la meduHa
presenta una mobilitat reduïda
i ha d'utilitzar un bastó o d'una
cadira de rodes per poder caminar. Els fets van passar la matinada del 10 de març del 2019,
a la porta del casal de Cervià de
les Garrigues (Garrigues).

Els Bombers actuen en dues revisions
de xemeneia a Artesa de Segre i Vielha

Apropen la
lectura a la
residència de
l'Alta Ribagorça
Els usuaris de la residència de
gent gran de l'Alta Ribagorça van
poder gaudir ahir d'una matinal
de lectura gràcies a l'activitat organitzada per la biblioteca del
Pont de Suert. Tot i les dificultats
del moment, l'acte es va. celebrar
amb grups reduïts i complint de
manera escrupolosa totes les mesures sanitàries.
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Els Bombers de la Generalitat van actuar en dues revisions de xemeneia als municipis d'Artesa de Segre i Vielha. El primer servei va ser
dilluns al vespre, a les 21.48, al municipi de la Noguera, on va cremar
' la xemeneia d'una casa situada al carrer del Molí. l'altra també va
ser la mateixa nit, concretament l'avís es va produir a les 0.25 hores.

ll·lès després de xocar contra un porc
senglar al municipi d'l·sona i Conca Dellà

FOTO: B. P. S. / L'activitat es va celebrar amb grups reduïts de residents

El conductor d'un turisme va sortir ahir iHès després de xocar contra
un porc senglar a Isona i Conca Dellà. Els Bombers van rebre l'avís de
l'accident a les 19.40 hores i segons van informar no es van haver de
lamentar danys més enllà dels materials. Cal recordar que dilluns un
altre vehicle va topar amb un porc senglar a Linyola.
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EIIEI crea un concierto
de Año Nuevo que se
estrenaré
en
Tremp
...
~

'

La Orquestra Julià Carbonell recrea
'Las cuatro estaciones' de Vivaldi
Lleida

ANDRÉS RODRÍGUEZ
El Institut d'Estudis llerdencs (I El)
ha impulsado una nueva experiencia musical en forma de concierto que, bajo el nombre de
'Preludi 21', tiene como protagonista a la Orquestra Simfònica
Julià Carbonell y como escenario
Tremp el próximo domingo. El titulo procede de instaurar un concierto de la OJC para abrir el año
que sirva de preludio a los 12 meses del mismo, de ahí 'Preludi 21'.
El objetivo es ofrecer a la ciudadanía un acontecimiento musical de primer orden para encarar con esperanza los próximos
meses. El concierto quiere enviar
cada año un mensaje diferente,
esta vez centrado en la covid-19,
motivo por el cual el escenario
sera la capital del Pallars Jussà,
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Aplazada la sesión de
cortos del 'Cafè Curt' de
hoy en el Cafè del Teatre
La organización de las sesiones
de cortometrajes 'Cafè Curt'
que cada miércoles se realizan
en el Cafè del Teatre comunican
que muy a su pesar la cita de
esta noche, '~any més curt', ha
tenido que ser aplazada porque
"son muchas las restricciones
que afectan a la sesión: imposibilidad de la movilidad comarcal, limitación de aforo, imposibilidad de ofrecer servicio de
bar, cambio de horario, etcétera", reza una nota.

Estos inconvenientes han derivado en que no se pudiera garantizar la presencia de Fernando Pomares, director del corto
'El martir' y reciénte ganador de
la Seminci quien, pese a ser na cido en Lleida no vive en la ciudad
y por lo tanto con la movilidad
restringida. Una lastima porque
esta proyección hubiera sido el
estreno del corto en Catalunya.
'Cafè Curt' espera reprogramar
la sesión cuando sea posi ble con
el mes de enero como objetivo.

CRITICA CINEMA
Marcel·lí Borrell I opinio@lamanyana.cat

Malgrat tot, la família unida

FOTO: OJC I El concierto del domingo se podra seguir por internet ·

una de las poblaciones leridanas
mas afectadas por la pandemia.
El repertorio combinara 'Las
cuatro estaciones' de Vivaldi con
piezas modernas y se podra se-

guir en directo por internet a las
se is de la tarde desde el Teatre La
Lira. Estara dirigido por Alfons Reverté y contara con Joan Espina
como violín solista.

FOTO: Tony AIC<intara I El festival esta dedicado a dar a conocer el patrimonio musical organística

El XXII Festival Orgues de
Ponent rinde hOinenaje a
Mosén Jesús Tarragona
La iglesia de Sant Llorenç sirvió de escenario ayer para
un homenaje al recientemente fallecido Mosén Jesús
Tarragona por parte del XXII Festival Orgues de Po-

nent i del Pirineu, en reconocimiento por haber sido
el impulsor de la construcción del nuevo órgano de esa
parroquia, inaugurado en 1999 durante su época como
rector. El organista Miquel GonzaJ.ez estuvo acompañado por Francesc Rodoreda y Montserrat Boira, a los
violinies; Glòria Rodoreda, al violoncelo, y Edward
Powell, a la viola. Este ddo se traslada el próximo sabado a la Basilica de Valldeflors, en Tremp.

a història. Atlanta, Georgia,
temps. Mentrestant, l'animadveravui. L'avi Ed és acollit a casa
sió tòpica i típica de l'avi per les
de la seva filla i del seu marit al·lucinants tecnologies d'ultíssiamb els tres fills, però l'avi ocupa
ma generació (caixers automàtics
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lenques, quan havent dinat tota la
De propina i com qui no volia cosa,
tribu va a fer la digestió, i a escam- la comèdia trenca una llança a fapar la boira
vor de la família unida, lluny, molt
llu ny de l solluny de la solució
fà confinat. A la
(fina l?) de tancar
manera de les
la gent gran a les
'En guerra
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residències, mascon ml
Walt Disney consa sovint, atàvic
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massa, 'En gueri d'elefants. Així,
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ga net. Com deia
Adaptació de la
aquell, tot va bé si
novel ·la homòacaba bé.
nima de Robert Kimmel Smith,
El fons. Malgrat tot, i peti qui peaquesta joguina no se n'està d'ar- ti, la família unida sobreviu unida.
mar situacions on perillen la inte- La imatge. L'avi i el nét pactant un
gritat física dels contendents. L'avi alto el foc sota la mediació de la
i el nét s;enfronten amb la gens néta fent d'àrbitre més o menys
salu~ble voluntat de mortificar
imparcial.
l'enemic. Per tant, el camp de ba- La frase. "Ha sido divertida enfrentalla serà la llar familiar, i les tram- tarme a alguien tan chalado como
pes, però, també abasten l'institut
yo", conclou l'avi. 'De tal palo, tal
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on Ed i els seus dos col·legues ju- La recomanació. Ideal per a una
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