
El Consell Cultural de les 
Valls d’Àneu recupera la 
històrica revista ‘Àrnica’
La publicació aborda la temàtica 
naturalista de l’àmbit dels Pirineus
Lleida
redacció
El Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu recupera la revista Àrnica, 
una històrica publicació de l’en-
titat pallaresa que va deixar de 
sortir al mercat ara fa gairebé vint 
anys i que s’ha reformulat com a 
Revista Naturalista dels Pirineus.

El president del Consell Cul-
tural, Ferran Rella, explica que la 
publicació tindrà en “l’ecologia i 
en el respecte a la natura” la se-
va principal raó de ser. Cada una 
de les seccions s’ha batejat amb 
el lèxic pallarès que va divulgar la 
històrica publicació i que donava 
fe del patrimoni lingüístic i cul-
tural de les valls. La primera edi-
ció de la nova etapa de l’Àrnica, 
amb una fotografia de portada 
de Ramon Baylina, inclou articles 
científics i altres textos relacio-
nats amb la biologia o la geologia 
(de fet la publicació incorpora un 
consell assessor format per espe-
cialistes en cada matèria.

Segons explica Ferran Rella, la 
publicació vol ser una eina al ser-
vei de “societats més properes i 
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humanes” amb la màxima que “la 
natura no es negocia”.

En el primer número de la no-
va Àrnica hi ha articles dedicats a 
l’àguila quabarrada o al Parc Naci-
onal d’Aigüestortes, a més d’una 
entrevista al Director de l’Obser-
vatori del Paisatge, Pere Solà. La 
presència del llop, els fòssils que 
encara es poden trobar al Pallars 

o el per què de les pàtines blan-
ques del Riu de Baiau, un efecte 
climàtic que interacciona amb la 
comarca, són altres dels articles 
d’aquest primer número de la re-
vista, que també dedica la seva 
atenció a l’allau que va arrasar el 
poble d’Àreu fa molts anys, un fe-
nòmen que s’estudia a través dels 
propis arbres.

El mercat setmanal de la Seu 
d’Urgell que té lloc cada dimarts 
i dissabte tornarà a celebrar-se a 
partir d’avui al centre històric de 
la ciutat. Les parades d’alimenta-
ció que des que es va reprendre 
el mercat a finals del passat mes 
d’abril es van ubicar al passeig 
Joan Brudieu (per complir amb 
els criteris extraordinaris d’obli-
gat compliment que establia 
l’estat d’alarma) tornaran al bell 
mig del centre de la Seu d’Urge-
ll, concretament al carrer Major.

Val a dir que aquest nou can-
vi d’ubicació del mercat setma-
nal s’ha pogut portar a terme 
després que el passat 18 de 
juny s’aprovés la Resolució SLT 
1429/2020 on les mesures ex-
traordinàries de la resolució 720 
hagin quedat relegades.

La tinent d’alcalde de Promo-
ció Econòmica, Mireia Font, va 
afirmar ahir que “creiem con-
venient retornar les parades al 
centre històric de la Seu perquè 
el mercat és un motor de dina-
mització comercial molt potent, 
però seguint els criteris que es-
tableix per la Direcció General 
de Protecció Civil”. Aquests cri-
teris que complirà la reubicació 
del mercat setmanal al centre 
històric són: Assegurar l’espai de 
2m2 per persona dins els espais 
de circulació dels compradors, 
preveure uns espais de circula-
ció de visitants d’almenys 4 me-
tres per davant de les parades, 
guardar l’espai entre parades de 
1,5 o 2 metres i distribuir les que 
aglutinen més compradors amb 
la de menys demanda.

El mercat setmanal de la 
Seu d’Urgell torna al centre 
històric des d’avui dimarts
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L’any 2018 l’Arxiu Comarcal de 
la Noguera i l’Associació d’Amics 
de Tragó van iniciar un projec-
te consistent en la creació d’un 
fons de fotografies de l’antic 
poble de Tragó de Noguera per 
preservar la memòria del poble 
desaparegut sota les aigües del 
pantà de Santa Anna. Del treball 
se n’ha fet un llibre que aplega 
la història gràfica de Tragó, a 
càrrec de Gerard Costa Serret i 
coordinat des de l’Arxiu Comar-
cal de la Noguera i es presenta-
rà el 17 de juliol a les 20.00 ho-
res al Consell de la Noguera.

Un llibre recull 
la història del 
poble de Tragó 
de Noguera, que 
va desaparéixer 
sota les aigües

Una trentena de fallaires, entre 
adults i nens, d’Erill-la-Vall van 
fer diumenge a la nit la tradi-
cional baixada de falles en un 

format familiar i simbòlic, amb 
només un grup reduit de veïns 
de la població de l’Alta Ribagorça  
com a públic.

Erill-la-Vall baixa falles en   
un format familiar i simbòlic
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Milloren l’N-II a Mollerussa
El secretari d’Infraestructures, Isidre Gavín, va visitar ahir, amb 
l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, les obres que el Departament 
de Territori fa per millorar l’N-II al seu pas pel municipi. Els 
treballs consisteixen en el reforçament del ferm en diversos trams 
de la carretera i la reordenació de diverses interseccions.
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