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La restauració del Castell del 
poble de Castelló .de Farfanya 
començarà aquest mateix març 

El Consell del 
Juss~ fa un 
audiovisual 
sobre les seves 

• accions 
El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà ha presentat un docu
ment audiovisual "El Consell 
Jussà en 365" on es fa balanç 
de les accions que s'han dut a 
terme i els serveis que s'han 
prestat durant el 2022 des 
d'aquest ens local. 

En la millora d'aquest conjunt monumental de la 
Noguera s'invertirà la quantitat d'un milió d'eu ros 
Castelló d~ Farfanya 
REDACCIO 

El passat divendres 24 de febrer 
en sessió de ple extraordinària 
l'Ajuntament de Castelló de Far
fanya (la Noguera) va adjudicar 
les obres de restauració i conso
lidació del conjunt monumental 
del Castell de Castelló de Farfan
ya. 

Aquest document mostra 
l'activitat del Consell destacant 
alguns dels projectes més em
blemàtics que s'han dut a ter
me en el darrer any, la recupe
ració de les antigues Adoberies 
de Tremp o la Vila Romana de 
Llorís, la creació del centre d'in
terpretació del Boumort, entre 
altres. 

També destaca l'incre-Aquest projecte de millora del 
monument més representatiu i 
emblema del municipi, consistirà 
en consolidar i restaurar un dels 
castells més importants de la de
marcació de Lleida, tan pel que fa 
al seu valor arqueològic i arqui
tectònic com pel que fa al seu va
lor històric. Aquest castell va ser 
l'antiga fortalesa d'esbarjo dels 
comtes d'Urgell que tenien la se
va capital a la ciutat de Balaguer 
que es troba a escassos 8 km de 
Castelló de Farfanya. No obstant 
això, l'origen d'aquesta fortalesa 
feudal es remunta al segle IX en 
ple període Medieval andalusí. 

FOTO: Aj.Castelló/ lmatge actual del Castell de Castelló de Farfanya, a la Noguera 

ment generalitzat en el nom
bre d'atencions dels· diferents 
departaments, ja siguin els 
serveis socials, de promoció 
econòmica, habitatge, joven
tut, entre altres. Destaca tam
bé el progressiu creixement de 
la plantilla que en els darrers 10 
anys ha passat de SO treballa
dors i treballadores als 110 de 
finals de 2022. 

La recuperació que s'inicia ara 

----·- ·····- ·- ····· 

d'aquest important monument 
de Catalunya, cal recordar que 
està catalogat com un Bé Cultural 
d'Interès Nacional, culmina un de 
les principals projectes de l'actual 
Ajuntament i a l'hora una de les 
reivindicacions més profundes i 

antigues dels habitants del mu
nicipi i la demarcació. Les prime
res peticions en recuperar aquest 
important bé patrimonial, es re
munten a la dècada dels anys 80, 
ara fa 40 anys. 

Aquest projecte de restauració 

Milloraran l'accessibilitat a 
l'església de Sant Joan de Boí 
L'Ajuntament de la Vall de Boí ini
ciarà properament les obres per 
millorar l'accessibilitat a l'església 
de Sant Joan de Boí, que consisti
ran en una millora de l'accés des 
de la zona d'aparcament, amb un 
reforç del mur i permetent l'en
trada des de la porta lateral, se
gons va informar ahir el Patronat 
de la Vall de Boí. 

Segons l'alcaldessa de la Vall 
de Boí, Sònia Bruguera, es per
metrà a les persones amb cadira 
de rodes o dificultats de mobilitat 
poder accedir a l'església. Els tre
balls s'han adjudicat per un im
port de 97.000 eu ros i es preveu 
que s'iniciïn en les properes set
manes. Aquesta actuació s'em
marca dins del Pla de Sostenibi
litat Turística, finançat mitjançant 
els fons Next Generation de la 
Unió Europea (UE). 

FOTO: Patronat de la Vall de Bof I L'església de Sant Joan de Boí 

d'l.OOO.OOO €, començarà les se
ves obres a principis d'aquest ma
teix mes de març i es finança amb 
l'ajut de l'S% cultural del Minis
terio de Transportes Mobilidad i 
Agenda Urbana, que assumirà un 
72.53% del cost de l'actuació. 

Aquest creixement ha es
tat motivat per la voluntat del 
Consell d'augmentar els ser
veis que es presten a partir de 
la cessió de competències per 
part de la Generalitat. 

CON SEUS 
d ZONA 
LLE DA 

ParticipS! 
Partte pació l:tutadana 

Vols saber el què 
esta passant 

a la teva zona? 

Vols participar als 
diferents projectes 

del teu barri? 

DIMECRES i. DE MARÇ 
~9.00h. 

Sala d 'actes del centre 
C1vio Mariola. CI Artur Mor, J. 
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·Balaguer 
s'acomiada de 
la Capitalitat 
de la Sardana 
Dos cobles van ser 
·ahir les protagonistes 

FOTO: Ràdio Balaguer I La Plaça Mercadal va acollir ahir a la tarda una gran ballada de sardanes 

Balaguer 
REDACCIÓ 

la Cobla Sant Jord1 Ciutat de Bar
celona i lo Pardal Roquer van ser 
les protagonistes ahir dissabte 
dels actes de cloenda de la Capi
talitat de la Sardana 2022 que se 
celebren aquest cap de setmana 
a Balaguer. 

Els actes van començar a la 
tarda amb una ballada de sarda
nes amb la Cobla Mil-lenària i el 
lliurament dels diferents premis a 
les colles que durant el darrer any 
han participat en el campionat de 
colles sardanistes de Catalunya. 

Amb una ballada de sardanes 
a càrrec de la Cobla Mil-lenària, 
a la plaça del Mercadal de Bala
guer, va començar ahir els actes 
de cloenda de la Capitalitat de la 
Sardana 2022 a Balaguer. 

Tot seguit, a la sala d'actes de 
la Casa de la Paeria, es va celebrar 

Junts presenta 
a Fidel Reig 
d'alcaldable 
per la Pobla en 
les properes 
municipals 

Junts per La Pobla va presentar 
ahir Fidel Reig com a candidat 
a les eleccions municipals del 
mes de maig. l'exconsellera 
Violant Cervera i la diputada al 
Parlament, Jeannine Abella el 
van acompanyar durant l'acte. 
l'acte va tenir lloc a la sala d'ac
tes de Comú de particulars, va 
comptar amb la participació de 
l'exconsellera Violant Cervera i 
la diputada Jeannine Abella i es 
va presentar amb un diàleg en
tre l'exconsellera, la diputada i 
l'alcaldable Fidel Reig. També hi. 
van estar presents altres mem
bres de Junts. 

------- - ------ ----· . -------------·-- ·---- ···· ·· --------· 
la festa anual de la Unió de Colles 
Sardanistes, amb el lliurament 
dels diferents premis i mencions 
honorífiques a les colles que du
rant el darrer any han participat 
en el campionat de colles sarda
nistes de Catalunya. 

Els actes van continuar al Tea
tre Municipal on, de forma con
junta, la Cobla Sant Jordi Ciutat 
de Barcelona i lo Pardal Roquer, 
van protagonitzar un magnífic 
concert. 

Els assistents van gaudir d'un 
ampli programa amb les sarda
nes d'estrena "Esterriana" del 
compositor Miguel Castro Santa
té. Miguel Castro va manifestar la 
seva satisfacció de poder veure la 
seva cançó interpretada per una 
cobla. També es va poder escol
tar l'adaptació a sardana de la po
pular cançó de lo Pardal Roquer 
"Sóc de l'oest". 

FOTO: Ràdio Balaguer I Un dels actes es va celebrar a la sala d'actes de l'Ajuntament de Balaguer 

FOTO: Comú I L'acte es va fer a l'Ateneu Popular de Ponent 

El Comú de Lleida debat 
sobre les persones LGTBIQ 
El Comú de lleida va debatre ahir, 
en un acte a l'Ateneu Popular de 
Ponent titulat 'la desigualtat te
rritorial en la garantia dels drets 
de les persones lGTBIQ', les pro-

postes que pretén incloure en el 
seu programa electoral per a les 
eleccions municipals en matèria 
d'igualtat de gènere. la taula ro
dona forma part d'un cicle. 

FOTO: Junts I Dirigents de Junts de l'Urgell, ahir a Tàrrega 

Junts inaugura la seva nova 
seu a la ciutat de Tàrrega 
Junts per Catalunya va inaugurar 
ahir el nou local per a la comar
ca de l'Urgell i la seva capital, 
que està situat al número 8 del 
carrer d'Agoders, en ple cen-

tre de la ciutat i a la vora de la 
plaça Major. l'acte inaugural va 
comptar amb la participació del 
diputat de política municipal de 
Junts, David Saldoni. 
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