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Almacelles repara el temple 
amb 1.196 teules apadrinades
Els veïns han reunit gairebé 24.000 euros amb els quals sufragar 
els treballs || Ja s’ha reforçat l’estructura de l’església

patrimoni recuperació

maría molina
❘ almacelles ❘ La parròquia de la 
Mare de Déu de la Mercè d’Al-
macelles va tancar el 2019 amb 
1.196 teules apadrinades, la 
qual cosa representa un total 
de 23.920 euros aportats pels 
veïns. L’església va començar la 
primavera de l’any passat una 
recaptació popular per sufra-
gar els treballs mitjançant una 
campanya per apadrinar teu-
les. Així, per cada vint euros 
de donatiu se’n pot apadrinar 
una. Les obres van començar 
al setembre i consisteixen a 
reforçar parets i teulada per 

impedir que surtin noves es-
querdes. No obstant, no hi ha 
risc de caiguda.

Segons mossèn Joaquim 
Blas, “tan aviat com el temps 
ho permeti es començarà a 
desmuntar la coberta i subs-
tituir les bigues per procedir a 
muntar la nova estructura de 
fusta on s’assentaran les noves 
teules, algunes de restaurades 
i recuperades. Alhora, s’està 
portant a terme un tractament 
per prevenir que es corquin les 

bigues de fusta que es conser-
varan per sustentar la teulada, 
encara que també se n’han ins-
tal·lat de noves per reforçar les 
estructures.

Els treballs prosseguiran 

sense interrupció fins que es-
tigui a punt i reforçada una 
tercera part de la teulada. La 
reforma del temple represen-
tarà una inversió de més de 
242.000 euros.

els tècnics al fer el tractament contra el corc.

Detalls de les bigues amb què s’ha reforçat l’estructura.
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❘ lleiDa ❘ L’ajuntament d’Es-
terri d’Àneu ha fet revifar 
l’antiga reivindicació del 
túnel de la Bonaigua arran 
de les allaus que van tallar 
la C-13 entre Rialp i Llavor-
sí la setmana passada i que 
obliguen des d’aleshores a 
donar pas alternatiu als ve-
hicles. L’alcalde, Pere Ticó 
(ERC), va argumentar que 
el pas subterrani és essencial 
per garantir l’entrada i sorti-
da del Pallars Sobirà davant 
l’actual carretera del port de 
la Bonaigua, que pateix cada 
hivern tancaments per risc 
d’allaus.

“El Pallars Sobirà no té 
hospitals, hem d’anar al de 
Tremp o al de Vielha”, va re-
cordar el primer edil, que va 
assenyalar que les allaus a la 
C-13 i els tancaments per neu 
a la Bonaigua poden arribar 
a impedir l’accés de la pobla-
ció i dels turistes als centres 
sanitaris, així com l’arriba-
da a la comarca de serveis 
d’emergència.

“Per la forta afluència de 
turistes i per no tenir un hos-
pital, necessitem l’accés asse-
gurat que suposaria el túnel 
de la Bonaigua”, va conclou-
re el primer edil, que va re-
conèixer que poden passar 
molts anys abans que puguin 
iniciar-se les obres: l’estudi 
que va elaborar en el seu dia 
la Generalitat s’ha de revisar 

tant pel que fa a costos com 
per ajustar-lo a canvis en la 
normativa que regula aques-
tes infraestructures. Tanma-
teix, va afegir que “en algun 
moment s’ha de començar”.

Val a recordar que Esterri 
d’Àneu va dur a terme una 
campanya de recollida de fir-
mes per reivindicar el túnel 
que es va saldar amb poques 
adhesions. A la C-13, es plan-
teja ara la construcció de vi-
seres per evitar allaus.

esterri reivindica el 
túnel de la bonaigua 
després de l’allau

mobilitat c-13

leS clauS

El túnel de la Bonaigua
z  el conseller de Territori, 
Damià calvet, va posar de 
nou sobre la taula el túnel 
de la bonaigua arran de les 
allaus a la c-13, on es plan-
tegen viseres com a solució 
per evitar-les.

Talls al Pirineu
z les principals carreteres 
del Pirineu lleidatà han patit 
talls per allaus en els últims 
dos anys.

Carreteres de l’Estat
z Foment va licitar ahir per 
28 milions treballs de con-
servació a l’N-141 a bossòst; 
l’N-230 i l’N-260 des del límit 
amb aragó f ins a l’N-230 
(com va avançar seGRe el 21 
de desembre).

El consell del Pla d’Urgell insta a alliberar Junqueras
❘ lleiDa ❘ El consell del Pla va aprovar el dia 30 per unanimitat 
una moció d’ERC que reclama l’alliberament d’Oriol Junque-
ras i la nul·litat del judici del procés. El text també demana a 
l’Estat que aturi la repressió contra el president Quim Torra.

Caldera de biomassa  
a l’escola d’Oliana
❘ oliaNa ❘ L’ajuntament d’Olia-
na ha aprovat el projecte per 
a la instal·lació d’una caldera 
de biomassa a l’escola Sant 
Jordi. Aquest projecte per 
subministrar calefacció al 
centre estarà sotmès a ex-
posició pública fins al prò-
xim dia 7 de febrer. L’obra 
compta amb un pressupost 
que ascendeix a 174.178,86 
euros.

Nou dipòsit d’aigua  
a Puigcercós
❘ PuiGceRcós ❘ El consistori de 
la capital del Pallars Jussà ha 
aprovat la construcció d’un 
nou dipòsit d’aigua a la po-
blació de Puigcercós.

e. farnell
❘ la baRoNia De Rialb ❘ L’ajuntament 
de la Baronia de Rialb ha tret a 
concurs les obres d’un pàrquing 
públic per a cinquanta vehicles 
a la zona d’accés al barranc del 
forat de Buli, al costat del riu 
Rialb, i la rehabilitació del molí 
del Coix, com a punt de servei. 
Els treballs preveuen una inver-
sió de 111.500 euros i han de 
solucionar la falta d’aparcament 
davant de l’augment de turistes 
en aquesta zona durant els me-
sos d’estiu.

La gran afluència de públic 
provoca que hi hagi aglomeraci-
ons de cotxes al llarg de la pista 
de muntanya, que impedeixen 
el pas d’altres vehicles i, espe-
cialment, els vehicles d’emer-
gències. Aquesta proposta con-
templa la creació de diferents 
punts d’aparcament, amb places 
numerades per alliberar així la 

La Baronia licita el pàrquing al 
forat de Buli i una àrea de servei

seguretat equipaments

milers de turistes visiten aquest barranc al llarg de l’any.

ajuNTameNT De la baRoNia De Rialb

pista forestal, i que estaran ges-
tionades directament pel mateix 
ajuntament. 

La intervenció també proposa 
la creació d’un punt de lleure 

a partir de la rehabilitació de 
l’antic molí del Coix i el seu en-
torn, amb una zona de pícnic 
i la instal·lació d’uns urinaris 
públics.

inverSió total
la reforma integral de 
l’edifici suposa una 
inversió total que supera 
els 242.000 euros

cfarre
Resaltado
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