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patrimoni reformes

Restauren el castell de Lladurs, que
tindrà un observatori astronòmic

L’ajuntament
segueix els passos
de Peramola
i Alt Àneu

Primera fase de consolidació per fer-lo visitable, i recuperar-lo costarà 549.890 €
maría molina

❘ lladurs ❘ L’ajuntament de Lladurs (Solsonès) ha posat en marxa un ambiciós projecte per recuperar el castell medieval del
segle XI, declarat Bé Cultural
d’Interès Nacional el 1988, i del
qual queda dreta la zona de l’església de Sant Martí i diverses
parets de la fortificació. L’objectiu és fer-lo visitable com a
museu i habilitar-hi un centre
astronòmic aprofitant que és un
paratge aïllat sense contaminació lluminosa.
Segons l’alcalde, Daniel Rovira, el projecte encarregat pel
consistori inclou diverses fases
que començaran amb l’estudi
de les patologies constructives
a les diferents parts de l’immoble per comprovar-ne l’estat.
El seguirà la recuperació de la
part que ocupa el temple com
a sala d’usos culturals, centre
d’interpretació històric i punt de
partida de les visites. A més, es
preveu il·luminar les diferents
dependències a mb pla fons
d’energia solar per a autocon-

d.r.

sum elèctric. Segons Rovira, a
la torre de l’església es preveu
col·locar telescopis per a l’estudi
del firmament on els estudiosos
i visitants puguin participar en
esdeveniments relacionats amb
l’astronomia.
Al novembre ja s’hi van fer
alguns treballs de consolidació
i es compta amb una partida de
67.000 euros de Cultura per a

fundació

El consistori preveu crear-ne
una per incloure entitats
bancàries i persones
interessades en el projecte
una primera fase de restauració. La reconstrucció suposaria un cost de 260.000 euros i
la inversió total prevista és de
549.890 euros. El consistori espera ajuts de la UE i crearà una
fundació per aconseguir fons
d’entitats bancàries i persones
interessades.

Primers treballs de restauració a la zona del castell.

n Lladurs no és el primer mu n ic ipi que vol
recuperar el seu castell
medieval. L’ajuntament
de Peramola ha iniciat els
tràmits per expropiar el
d’aquesta localitat com a
primer pas per rehabilitar-lo. L’edifici, en estat
ruïnós, representa una
amenaça per a la seguretat dels veïns i provoca
filtracions d’aigua en immobles limítrofs.
Per la seua banda, el
consistori d’Alt Àneu ha
començat els tràmits per
expropiar terrenys de
la fortalesa de València
d’Àneu, una superfície
d’uns 13.000 metres quadrats que està en mans
de diversos propietaris
particulars. L’objectiu és
optar a ajuts per poder
restaurar-lo.
D’altra banda, la Diputació ha destinat una partida de 200.000 euros als
pressupostos del 2021 per
conservar castells, com
és el cas del de Conques
(Jussà) o el de Castellbó
(Alt Urgell).

eleccions 14-f

Ratifiquen Solsona com a
cap de llista del PDeCAT
❘ Lleida ❘ La militància del PDeCAT ha ratificat el portaveu
nacional del partit i alcalde de
Mollerussa, Marc Solsona, com
a cap de llista per Lleida per a les
eleccions al Parlament previstes
per al 14 de febrer. La candidatura, anunciada amb setmanes
d’antelació, va rebre el suport
del 96,6% dels associats i associades d’aquesta formació política,
mentre que un 0,9% hi va votar

en contra i el 2,5% es va abstenir. Al conèixer els resultats,
Solsona es va reafirmar en la
seua convicció que “el futur de
Catalunya passa per Lleida, el
Pirineu i Aran” i va defensar la
necessitat de “posar en relleu la
nostra singularitat i potencialitats” i “recuperar poder polític”.
Va assegurar que la seua acció
política estarà marcada per una
“obediència lleidatana”.

Campanya a Aran per promoure consum local
❘ vielha ❘ El Conselh Generau d’Aran ha iniciat la campanya
“Aguest Nadau, consumís en Aran”, que té com a objectiu
promoure i incentivar el consum local i de proximitat durant
les festes nadalenques i potenciar el sector comercial.

Plantada d’arbres a la serra de Rosselló
❘ rosselló ❘ L’entitat Osmon, juntament amb el Club Ciclista
de Rosselló, va plantar ahir més de seixanta arbres a la serra
d’aquesta localitat del Segrià.

Canejan millora els carrers de Sant Joan de Toran
Marc Solsona.

❘ canejan ❘ L’ajuntament de Canejan abordarà la millora de diversos carrers de la població i dels nuclis de Sant Joan de Toran
i Pradet, unes obres que costaran més de 21.000 euros.

