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MUNICIPIS PROJECTES 

Estat actual del molí fariner d'Alfarràs, que es convertirà en alberg del Ca mi de Sant Jaume. 

Comencen les obres per 
recuperar el molí d'Alfarràs 
Com a alberg del Camí de Sant Jaume per a pelegrins i turistes 
li Prime sc per re orçar-ne l'estrucrura, molt degradada 

MARrA MOLINA 
I ALFARRÀS I L'ajuntament d'Al
farràs ha adjudicat les obres 
per a la consolidació i reforç 
estructural dels murs perime
trals i substitució de fonaments 
interiors, així com la reforma 
integral del molí fariner d'Al
farràs que costaran gairebé 
155.000 euros. Són les prime
res actuacions per recuperar 
aquest edifici del segle XII , 
molt degradat, i convertir-lo 
en alberg per a pelegrins i tu-

ristes del Camí de Sant Jaume, 
entre altres dependències, ja 
que acollirà sala d'exposició i 
un restaurant. Forma part del 
complex de l'antiga fàbrica 
tèxtil Filatures Viladés i està 
declarat Bé Cultural d'Interès 
Nacional. És l'únic edifici que 
compta amb aquesta cataloga
ció al municipi, de manera que 
va ser necessari que el projecte 
rebés el vistiplau de Cultura. 
Aquesta és la primera aporta
ció a falta de les subvencions 

SERVEIS RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 

de la Diputació a través dels 
projectes que impulsa la ins
titucion (Camí de Sant Jaume 
i Paisatges de Ponent) que es 
financen amb subvencions dels 
fons europeus Feder, segons va 
explicar l'alcalde, Joan Carles 
Garcia. 

El conjunt del projecte pre
veu una inversió d'uns 500.000 
euros dels quals la UE finan
ça el 50% i la resta l'aporta
rà el consistori i la corporació 
provincial. 

Balaguer adquireix un camió de brossa apte per als carrers del centre 
I BALAGUER I La Paeria de Bala
guer ha adquirit un nou camió 
de càrrega posterior per a la 
recollida d'escombraries. El ve
hicle és de segona mà i és apte 

per passar pels carrers estrets 
del centre històric. Aquest ca
mió també en substituirà un 
altre de més gran quan estigui 
en manteniment. Aquesta ad-

quisició s'ha fet a través d'una 
licitació, amb un contracte per 
valor de 42.000 euros. Entrarà 
en funcionament els propers 
dies. 
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INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

Més consells valoren 
optar a plans per 
millorar camins 
I LLEIDA I Els consells del Pa
llars Jussà i l'Alta Ribagorça 
valoren optar a plans com el 
del Sobirà per millorar ca
mins rurals de les dos comar
ques i captar més inversió de 
la Generalitat i la Diputació. 
Això arriba després del pla 
pilot que es va anunciar per 
a vies del Sobirà, de gairebé 
dos milions i que assumiran 
el Govern, la corporació pro
vincial, el consell i els ajun
taments (vegeu SEGRE de 
diumenge). 

El president del Jussà, Jo
sep Maria Mullo!, va explicar 
que aquest tema es debatrà 
en una reunió dels presidents 
dels cons~lls del Pirineu, que 
se celebrarà en les properes 
setmanes. En aquest sentit, 
va assenyalar que des del Pa
llars Jussà estudien afegir-se 
a aquest pla pilot. 

Així mateix, la presidenta 
de l'Alta Ribagorça, Maria 
José Erta, va destacar que 
la partida per als camins 
és "importantíssima" i va 
avançar que en el consell 
d'alcaldies estudiaran pre
sentar aquest pla , tenint 
en compte la disponibilitat 
econòmica del consell i dels 
ajuntaments. En el cas de 
l'Alt Urgell, el president del 
consell, Martí Riera, va asse
nyalar que a la reunió entre 
les presidències analitzaran 
la situació per veure "què ens 
convé més" i va assenyalar 

que estudiaran "com ho po
dem fer a l'Alt Urgell, dins 
de les nostres possibilitats". 

Per la seua banda, la Dipu
tació es va mostrar disposada 
a participar econòmicament 
en aquests plans d 'inversió 
en camins perquè l'objectiu 
d'aquests projectes és "mul
tiplicar la inversió que porta 
a terme la comarca". 

En un altre ordre, veïns 
de la Terreta, al municipi de 

ACCÉS A LA TERRETA 

Veïns de Tremp 
denuncien el mal estat 
de la via d'accés als 
nuclis de la Terreta 

Tremp, denuncien el mal es
tat de la carretera d'accés als 
nuclis d'aquesta zona limí
trofa amb la Franja. També 
han recollit firmes per exigir 
la millora de la via, segons 
va informar TV3. L'alcaldes
sa, Pilar Cases, va explicar 
que "anem invertint per ta
par clots". Va destacar que 
arreglar tots els camins del 
municipi costaria deu mili
ons d'euros i va assenyalar 
que han arribat a plantejar 
la possibilitat de recórrer al 
crèdit. Va apuntar també que 
l'ajuntament no té aquests 
diners i que els ajuts no són 
suficients. 

Camarasa licita la gestió del local social 
I CAMARASA I Camarasa ha tret a licitació el lloguer del local 
social destinat a centre dinamitzador. El consistori vol que 
sigui un "punt neuràlgic" de l'esport, lleure i per a tallers i 
formacions. També està en licitació la gestió de l'alberg La 
Cova de Sant Llorenç de Montgai, que forma part de la xarxa 
catalana d'instaHacions juvenils. 

Presenten el manifest per un Pirineu SOStenible 
I TREMP I En grup d'En Comú Podem (ECP) es va afegir ahir al 
manifest per un Pirineu SOStenible, presentat ahir a Tremp 
i impulsat per la societat civil. Demanen millorar accés als 
drets de la ciutadania i desplegar les delegacions del Govern 
al Pirineu. 

Tècnics visiten el pendent del Salgar a Foradada 
I FORADADA I Tècnics de la Diputació van visitar ahir el pen
dent del S algar a Foradada per poder actuar d'urgència a la 
zona, després del despreniment de roques, que va fer malbé 
el santuari fa un mes. L'alcaldessa, Maricel Segú, va explicar 
que ara s'ha de redactar una altra memòria per dur a terme 
la primera actuació amb caràcter "urgent". 

La síndica defensa l'aranès al Parlament 
I VIELHA I La síndica d'Aran, Maria Vergés, defensarà demà 
dimecres al Parlament la iniciativa per modificar la llei d'ús 
de les llengües oficials a l'escola i recuperar el caràcter de 
"llengua vehicular" de l'aranès en els centres. 
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SOLIDARITAT DONACIONS 

Herència milionària per a 
l'Hospital de Cerdanya 
Joan Sonada i Núria Enrich han donat quatre milions a aquest 
centre i més de tres a la residència I m 1 onu u a n t la 
1 PUIGCERDA I Un veí de Puigcer
dà, Joan Bonada, ha deixat una 
herència de més de 7 milions 
per a dos centres sanitaris de la 
Cerdanya: quatre a l'Hospital 
de Cerdanya i més de tres a la 
Fundació Hospital de Puigcer
dà, que gestiona l'atenció pri
mària i la residència. Bonada 
va monr fa dos anys i la seua 
dona , Núria Rosa Enrich, va 
morir el mes d'agost passat. Per 
aquesta raó, la donació no s'ha 
fet efectiva fins ara. Els més de 
7 milions suposen el 75% del 
total de l'herència. 

Bonada va nàixer el1927 i 
era el petit de nou germans i 
durant la postguerra se'n va 
anar a viure a Veneçuela, on va 
conèixer la seua dona, també 
catalana. 

Segons va informar TV3, a 
Sud-amèrica van fer fortuna i 
van obrir una impremta que 
encara es troba en funciona
ment. El matrimoni no va te
mr fills i va viure molts anys a 
Veneçuela, tot i que arran del 
conflicte polític en aquest país 
van decidir tornar. Quan ve
nien a Catalunya s'instaHaven 
en un xalet de Puigcerdà. 

La Fundació Hospital de Pui
gcerdà va acceptar a finals del 
mes de desembre passat els gai
rebé 3,3 milions de l'herència 
per a la gestió de la residèn
cia, segons el Regió?. L'alcal
de de Puigcerdà i president del 
patronat, Albert Piñeira, va 

EDUCACIÓ INVESTIGACIÓ 

Alumnes 
de Tremp 
llancen un 
petit satèl·lit 
Un prototip per a un 
concurs europeu 

ACN 
I TREMP I Un grup de cinc alum
nes de primer de batxillerat de 
l'Institut de Tremp i tres pro
fessors han impulsat el projecte 
Tremp-SAT amb què participa
ran en un concurs de l'Agència 
Espacial Europea. La missió 
principal del projecte és dis
senyar un petit satèl·lit de la 
mida d'una llauna de refresc 
que rebi i transmeti dades com 
la temperatura i la pressió am
bient durant la caiguda. 

Aquest cap de setmana, 
l'equip ha volat amb unglo
bus aerostàtic a la conca de 
Tremp per comprovar que el 
coet funciona. Amb aquest tre-

OLVBRIUS I VIOUIPÈOIA 

Imatge d'arxiu de l'Hospital de Ja Cerdanya. 

agrair en declaracions a aquest 
mateix diari la generositat de 
Bonada i va destacar que "s'ha 
d'agrair quan una persona re
corda els seus orígens i desti
na el que té a una finalitat tan 
important". 

El director de l'Hospital de 
Cerdanya, Xavier Conill, va 
assegurar a TV3 que "aquests 
diners han d'anar destinats 
a inversions, a coses que pu
guin quedar per a la població, 
perquè creiem que era el desig 
amb el qual es va fer aquesta 
donació". La família també va 
mostrar orgull per la donació i 
espera que l'herència serveixi 
per millorar els serveis. 

LES CLAUS 

Donació 
I Joan Bo nada va morir fa dos 
anys i la seua dona, Núria Rosa 
Enrich, l'agost passat. Per això, 
la donació no s'ha fet efectiva 
fins ara. 

El75% de l'herència 
I Els 4 milions per a l'Hospital 
de Cerdanya ï els gairebé 3,3 
de la Fundació Hospital de 
Puigcerdà són el 75 per cent 
de l'herència. Les dos insti
tucions han mostrat el seu 
agraïment. 

El globus aerostàtic amb què van fer una prova de llançament. 

ball s'atansa la investigació i la 
creació tecnològica als estu
diants, un fet amb el qual volen 
remarcar que el Pallars també 
pot ser un centre d'investigació 
tecnològica. 

Durant el concurs, cada pro
totip es llança 1 quilòmetre cap 
a l'atmosfera i en la caiguda 
desplega un paracaigudes per 

poder recuperar-lo. Els alum
nes de Tremp han inclòs un 
GPS perquè sigui més fàcil de 
trobar després de llançar-lo i 
un altímetre. Els estudiants i 
professors han ;recollit i analit
zat dades sobre el Pallars des
prés d'haver llançat el prototip 
a 1.500 metres d'altura en un 
globus aerostàtic. 

CINE FESTIVALS 
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Tres curtmetratges 
que aspiren als 
Oscars, a I'Animac 
I LLEIDA I La 27a edició de la 
Mostra Internacional de 
Cinema d'Animació de Ca
talunya, Animac, comptarà 
aquest any amb unes 140 pel
lícules i curtmetratges. En
tre aquests últims, destaquen 
tres que aspiren a competir 
als Oscars, uns premis que 
avui anunciaran les candi
datures definitives. Es tracta 
de The Flying Sailor, de les 
canadenques Wendy Tilby i 
Amanda Forbís; Sierra, de 
l'estonià Sander Joan; i O 
Homem do Lixo, de la por
tuguesa Laura Gonçalves. 
El certamen se celebrarà a 
Lleida entre els dies 23 i 26 
de febrer i per internet, a la 
plataforma Filmin, del3 al 
12 de març. 

La secció oficial Curts, que 
ofereix una selecció dels mi
llors i més recents curts d'ani
mació, compta amb quaranta 
propostes de vint-i-dos naci
onalitats repartides en cinc 
sessions. Destaquen Salva
tion Has No Na me i Amar-

GEOLOGIA 

La rotació del 
nucli intern 
de la Terra 
s'atura 
Segons un estudi de 
les ones sísmiques 

I MADRID I La rotació del nucli 
intern terrestre s'ha aturat 
recentment, segons una 
anàlisi comparada temporal 
d'ones sísmiques, que sug
gereix una variació multi
decadal per a aquest feno
men. Aquesta és la conclu
sió d'un nou estudi publicat 
a Nature Geoscience per Yi 
Yang i Xiaodong Song, de 
l'Institut de Geofísica Te
òrica i Aplicada de la Uni
versitat de Pequín. 

Es creu que la rotació di
ferencial del nucli intern de 
la Terra respecte a la capa 
es produeix sota els efectes 
de la geodinàmica sobre la 
dinàmica del nucli i l'aco
blament gravitatori entre 
el nucli i la capa. Aquesta 
rotació s'ha deduït a partir 
dels canvis temporals en
tre ones sísmiques repetides 
que haurien de recórrer el 
mateix camí a través del 
nucli intern. 

Per a aquesta investiga
ció, Yang i Song van ana
litzar ones sísmiques repe
tides de principis dels anys 
noranta del segle XX. 

radas, nominat als Goya. 
La secció Futur Talent, amb 
curts d'escoles d'animació, té 
tres sessions amb trenta-set 
curts de catorze nacionali
tats. Entre els films que e~ 
podran veure es troben A 
bicyclette o Slouch. El Petit 
Animac té programats qua
ranta-vuit films de divuit na-

OBRES 

La 27 edició de la 
mostra comptarà 
aquest any amb uns 
140 curts i pel·lícules 

cionalitats en sis sessions i 
es projectarà, per exemple, 
la sèrie de microcurts Nase
prasatko. Així mateix, a la 
secció Talent.cat, que aglu
tina els films d'estudiants 
dels Països Catalans, compta 
amb la participació de cator
ze centres que han presentat 
una quinzena de pel·lícules. 

OBITUARI 

Mor el crític de 
cine Lluís Bonet 
Mojica als 77 anys 
I BARCELONA I El crític de cine 
de La Vanguardia Lluís Bo
net Mojica va morir diumen
ge a Barcelona als 77 anys 
per un infart. Bonet va ser 
un renovador del gènere de 
la crítica cinematogràfica. 
Va començar la seua carrera 
el1965 alsetmanari Sigla 
20, després va col·laborar 
amb El Correo Catalan o 
Diario de Barcelona. Tam
bé va ser autor de publicaci
ons especialitzades en cine. 

GASTRONOMIA 

Els germans Roca 
presenten la seua 
"cuina líquida" 
I MADRID I Els germans Joan, 
Josep i Jordi Roca van pre
sentar ahir a Madrid Fusión 
el projecte Esperit Roca, en 
què tradueixen paisatges en 
la seua "cuina líquida" en 
forma d'aiguardents, licors, 
ginebres, vins aromatitzats 
i cerveses. El sommelíer de 
la família, Josep Roca, va 
recordar que el2015 van 
començar a crear les seues 
pròpies begudes, que ara 
també surten al mercat. 
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