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l’obra està emmagatzemada ara a gardeny

El Parc Científic i Tecnològic de 
Lleida i el Consorci del Montsec 
col·laboraran per treure a la 
llum el llegat del científic Joan 
Oró, que ara s’emmagatzema 
en 300 caixes a Gardeny. El 
parc digitalitzarà i catalogarà 
els materials, i el consorci farà 
la interpretació científica i mu-
seogràfica del llegat. 

Els treballs començaran els 
propers mesos. Primer caldrà 
comprovar quin material hi ha 
exactament a les caixes i l’es-
tat en què es troba, i a partir 
d’aquí es definiran els criteris 
per donar forma a l’exposició 
del llegat, amb el relat científic 
apropiat.

Una part del material s’ex-
posarà al Museu del Clima i 
del Medi Ambient que hi ha 

previst a Gardeny, mentre que 
altres es mostraran en algun 
espai del Parc Astronòmic del 
Montsec com el Centre d’Ob-
servació de l‘Univers o la fu-
tura Casa del Montsec, a Àger. 

De fet, Joan Oró, promotor de 
la idea d’ubicar un parc astro-
nòmic al Montsec, sempre va 
manifestar la seva voluntat que 
aquesta serralada acollís part 
del seu llegat. 

El Parc Astronòmic del 
Montsec mostrarà part 
del llegat de Joan Oró
El futur Museu del Clima i el Medi Ambient de Lleida acollirà 
la resta del material, que abans es catalogarà i digitalitzarà
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La decisió es va prendre en una reunió ahir a Lleida

generalitat de catalunya 

Alumnes de sisè del CEIP Antònia Simó Arnó d’Almacelles 
van entrevistar ahir el president de la Diputació, Jaume Gila-
bert, en el programa escolar Ràdio Pati. Van tractar temes com 
l’Aeroport, l’autovia a l’Aran o les vegueries, entre altres. 

diputació de lleida 

el president de la diputació 
respon escolars d’almacelles

participa en un programa de ràdio60 beneficiaris

L’Ajuntament de Tremp, a tra-
vés del Pla Avanza, ha finançat 
fins ara la compra d’adaptadors 
de TDT a 60 famílies que com-
plien els requisits. L’objectiu és 
que l’apagada analògica, pre-
vista per ahir, no deixi ningú 
sense senyal. 

tremp dóna ajuts 
per comprar 
receptors de tdt
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La iniciativa busca maneres de fer front a la crisi

marta lluvich (acn)

Els constructors del Pallars 
Sobirà s’han associat per 
afrontar la crisi. Plantegen 
crear una identificació per als 
socis, un distintiu de qualitat 
en funció dels serveis que ofe-
reixin. A més, reclamen plans 

per fomentar la rehabilitació 
d’edificis i, de manera espe-
cífica, un pla pilot exclusiu al 
Pallars Sobirà per reformar els 
nuclis antics dels pobles. Marc 
Guillem, membre de l’associa-
ció, va dir que és la primera 
vegada que el sector s’uneix 
per tenir veu pròpia. 

neix la primera associació del sector

distintiu de qualitat als 
constructors del sobirà
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Rosselló acull el cap de set-
mana del 27 i 28 de març una 
nova edició de Motopassió, 
la fira dedicada al món de la 
moto. L’organitzen l’Ajunta-
ment de Rosselló i el Moto 
Club Tribu Deskontrol, que 
esperen que el certamen 
superi les 30.000 visites. La 
superfície d’exposició habi-
litada serà de 6.000 metres 
quadrats i hi ha confirmats 
més de 60 estands. 

motopassió de 
rosselló serà 
els dies 27 i 28

promoció
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El Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida par-
ticiparà per primera vegada 
amb un taulell propi a la ITB 
de Berlín, la fira turística de 
referència a Europa que se 
celebra des d’avui i fins diu-
menge. A més, representants 
del Patronat es van reunir 
ahir amb la Secretaria d’Es-
tat de Turisme, que va veure 
amb molt bons ulls la cam-
panya Pobles amb encant. 

el patronat de 
turisme “ven“ 
lleida a berlín
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