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el consistori ha tallat el camí que envolta la part posterior del castell.

òscar mirón

e. farnell
❘ Puiggròs ❘ L’ajuntament de Puig-
gròs ha rebut en donació el cas-
tell medieval del segle XVI, ubi-
cat a la part alta de la població. 
Els hereus de la família Chi-
menos, titulars de la fortalesa i 
que no tenen cap vincle amb el 
poble, el van cedir fa un parell 
de mesos al municipi. 

Aquest castell va ser antiga-
ment propietat d’Enrique de 
Càrcer i Subies, president de la 
Diputació de Lleida, i després, 
dels Vidal de Càrcer. Està ca-
talogat com a Bé Cultural d’In-
terès Nacional (Bcin) encara que 
una part de l’estructura ame-
naça ruïna. 

L’alcalde, Jordi Capdevila, va 
explicar que l’objectiu de l’ajun-
tament és consolidar la part 
més afectada i “minimitzar al 
màxim el risc d’ensorrament”. 
Segons Capdevila, una part de 
l’estructura ha de ser enderroca-
da per poder consolidar la resta 
perquè el seu estat actual no és 
l’idoni. 

Fins i tot el consistori ha ha-
gut de tallar un tram del camí 
que passa per la part posterior 
de la fortalesa i que voreja la po-
blació, com a mesura de precau-
ció davant del risc que caiguin 
pedres o roques a la via. 

La situació ha portat el con-
sistori a sol·licitar ajuts per fi-
nançar aquesta actuació, la pri-
mera fase de la qual es calcula 
que tindrà un cost de més de 
200.000 euros, va apuntar el 
primer edil. 

El consistori ja s’ha posat en 
contacte amb els departaments 
de Governació, Cultura i la Di-
putació per aconseguir les sub-
vencions que possibilitin la mi-
llora de l’estructura. El castell té 
prop de 800 metres quadrats i 
s’alça al cim del turó i al mig de 
la població.

Donen el castell de Puiggròs i busquen 
ajuts per consolidar-ne l’estructura
Els hereus de la fortalesa la van cedir fa dos mesos al municipi || El consistori  
vol reduir el risc d’ensorrament d’una de les zones que amenacen ruïna
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Peramola ha retirat la runa del Castell.

ajuntament De Peramola

Peramola demolirà 
part de la façana 
per seguretat
n L’ajuntament de Peramola 
haurà d’enderrocar un tram 
de mig metro de la part supe-
rior de la façana principal del 
Castell, que presenta perill 
d’ensorrament, segons l’in-
forme de l’arquitecte muni-
cipal després que el temporal 
de vent de diumenge arran-
qués per complet la teulada. 
Mentre no es dugui a terme 
l’actuació, la zona continu-
arà acordonada. El vent va 
causar altres danys a la co-
marca (més informació a la 
pàgina 13).

La geologia i les 
festes del foc, a  
la Fira de Tremp

certàmens

❘ tremP ❘ Tremp celebrarà el 
cap de setmana que ve la 52 
edició de la Fira de Prima-
vera, que aquest any tindrà 
com a eixos principals les 
festes del foc del Pirineu i la 
distinció del geoparc Conca 
de Tremp-Montsec. A més, 
el certamen acollirà també el 
mercat de productes agroali-
mentaris de la comarca, de-
mostracions de cuina, tallers 
i degustacions.

Rosselló redueix  
un 60% el deute 
municipal en 4 anys

finances

❘ rosselló ❘ El consistori de 
Rosselló ha reduït fins a un 
60% el deute municipal en 4 
anys, passant del milió d’eu-
ros de l’any 2011 de deute 
viu als 421.153 euros de l’any 
2015. L’alcalde de Rosselló, 
Josep Abad, va manifestar 
que “això es deu a unes po-
lítiques d’estalvi i de raciona-
lització de les despeses”. El 
període de pagament a pro-
veïdors és de nou dies.

Almacelles instal·la 
plafons informatius 
a les escultures

senyalització

❘ almacelles ❘ Els operaris de 
l’ajuntament d’Almacelles 
han iniciat la senyalització 
algunes de les principals es-
cultures urbanes del munici-
pi amb plafons informatius, 
on s’indica el títol de l’obra, 
l’autor, el significat de la pe-
ça exposada i altres dades 
d’interès, com un resum de 
la seua obra i on es poden 
localitzar.


