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comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

patrimoni llengua
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Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

patrimoni restauració

El consell impulsa la creació
d’un diccionari Ribagorçà

a, s

Inclourà paraules com ‘bordegot’, ‘escampa’ o ‘nyapir’
m.j.e.

x. rodríguez

❘ el pont de suert ❘ El consell de
l’Alta Ribagorça impulsa el primer diccionari del Ribagorçà.
L’objectiu és promoure i conservar paraules pròpies de la
comarca a través d’una recopilació de substantius i expressions del territori.
La iniciativa també busca
animar els veïns a utilitzar-les
i a fer aportacions perquè el

Imatge d’arxiu del castell de Sort.

Més de 120.000 euros
per al castell de Sort

a començaments d’any

El consell preveu que la
publicació estigui llesta el
primer trimestre del 2022 i
s’enviarà a totes les cases
diccionari vagi creixent amb
noves edicions. Aquesta publicació, que tindrà format de
butxaca, inclourà paraules
com bordegot (petit), escampa (escombra), garbar-se (barallar-se), botxar-se (moure’s),
torterol (turmell), totx (bastó)
o nyapir (lladrar).
La revisió lingüística anirà
a càrrec de la Universitat de
Lleida (UdL) i de filòlegs locals. Aquest projecte compta,

e. f.

Decoració instal·lada a Vilaller amb paraules de la Ribagorça.

a més, amb la col·laboració de
l’associació Escunç, l’Institut
d’Estudis Ilerdencs (IEI) i il·lustradors de la comarca. Aquests
últims s’encarregaran de dibuixar algunes de les paraules que
s’incloguin en al diccionari.
La previsió és que la publicació es pugui editar durant
el primer trimestre de l’any i
s’enviarà a totes les cases de
la comarca.
La presidenta del consell,

municipis urbanisme

Talarn consolida el talús
de la Serra per posar fi
a la caiguda de pedres
E. F.

❘ Talarn ❘ L’ajuntament de Talarn invertirà 196.000 euros
en la urbanització del carrer
la Serra i la consolidació del
talús que hi ha en un tram
d’aquest vial. L’objectiu és
millorar els serveis d’aigua,
gas i enllumenat perquè estiguin adaptats a les normatives tècniques vigents així
com consolidar el talús per
evitar esllavissaments de terra i pedres.
L’actuació permetrà revitalitzar i regenerar el teixit urbà
existent de l’entorn i ateses les
característiques d’ús, el poc
trànsit i la poca amplada del
carrer, es pavimentarà amb
una plataforma única per a
vianants i vehicles, i també
s’instal·laran baranes en un
dels costats del carrer.

Així mateix, per consolidar el talús es construirà un
mur de pedra entre la roca i
el paviment del carrer per cobrir les zones més erosionades. Aquest mur tindrà una
longitud més de 50 metres

mur

La consolidació del talús
contempla la construcció
d’un mur de pedra
de més de 50 metres
de llarg per una altura que
variarà entre els cinquanta
centímetres i els dos metres.
L’alcalde, Àlex Garcia, va explicar que les obres estan subvencionades pel PUOSC i es
preveu que s’iniciïn al març.

Maria José Erta, va explicar
que des de les institucions cal
“vetllar per conservar les tradicions” perquè “la cultura,
la història i la nostra llengua
són l’essència dels nostres
territoris”.
Erta també va assegurar que
dissenyaran noves línies d’acció en l’àmbit de la cultura de
cara al 2022, a través del pla
de foment que promou la Diputació a través de l’IEI.

❘ sort ❘ L’ajuntament de Sort
ha adjudicat per 124.700
euros el projecte per rehabilitar, restaurar i consolidar
els murs exteriors del castell. L’alcalde, Baldo Farré,
va apuntar que l’objectiu és
sanejar els murs de la fortificació i fer-hi treballs de consolidació, entre d’altres. Va
afegir que el projecte també
preveu renovar els plafons
informatius d’aquest actiu
turístic del municipi, en els
quals s’explica la història
d’aquesta fortificació dels
Comtes del Pallars. El castell va ser declarat BCIN i

equipaments parc natural

subvencions
p. n. a. p

Imatge d’arxiu de Casa Bringué de Ginestarre.

Casa Bringué acollirà la nova
seu de l’Escola de Pastors
❘ esterri de cardós ❘ El Parc Natural de l’Alt Pirineu adequarà
Casa Bringué de Ginestarre,
a Esterri de Cardós, perquè
pugui acollir la seu de l’Escola
de Pastors de Catalunya.
L’empresa pública Infraestructures.cat ha adjudicat
la redacció del projecte per
148.000 euros, que contempla

és un element important patrimonial de la localitat i la
comarca.
D’altra banda, el consistori
també ha donat llum verda a
la renovació de l’enllumenat
públic dels nuclis de Llessui,
Seurí, Bernui, Sorre i Pujalt.
El primer edil va assegurar
que la renovació contempla
la instal·lació de llums led de
baix consum per adaptar-se
als requisits dels municipis
amb el distintiu de zona Starlight, que reconeix la qualitat del cel nocturn. Farré va
assegurar que l’objectiu és
canviar l’enllumenat de tots
els nuclis.

habilitar en aquesta casa del
Pallars de més de 900 metres
quadrats un alberg per a estudiants, un centre formatiu, un
obrador i espais per a tallers i
conferències.
La casa també haurà d’acollir un museu etnològic sobre l’activitat ramadera del
Pallars.

Més de 700.000 €
per a projectes
d’economia
social
❘ tremp ❘ La conselleria d’Empresa i Treball ha atorgat
720.000 euros durant els
propers tres anys al projecte de l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran.
Aquesta subvenció suposa
la consolidació del projecte de promoció, difusió i
foment de l’economia social i cooperativa que es
va posar en marxa a finals
del 2016, liderat pel consell
del Jussà i integrat per la
resta de corporacions comarcals del Pir ineu. El
president del Jussà, Josep
Maria Mullol, va explicar
que en aquests cinc anys,
l’Ateneu ha atès 5.068 persones, ha ajudat a inserir-ne
unes altres 116 en entitats
d’economia social i ha fomentat la constitució de 17
cooperatives.
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història societat

Els edificis del marquès

L’engrinyer i constructor Eduardo Torroja, avi de la cantant de Mecano, va deixar la seua empremta
a Lleida amb singulars projectes al Pont de Suert, Aigüestortes i Xerallo || Al morir, el 1961, Franco
li va atorgar el títol nobiliari per la seua gran tasca en el terreny de l’enginyeria civil
j. ballabriga

A

començaments de mes, la
popular cantant de Mecano, Ana Torroja, va sorprendre al conèixer-se que ha
sol·licitat a l’Estat el títol de marquesat que la seua família llueix
des que Franco l’hi va atorgar
al seu avi (vegeu el desglossament). El dictador va atorgar
aquesta distinció nobiliària a
Eduardo Torroja (1899-1961) a
títol pòstum. Molt abans que la
seua neta es convertís en una
estrella del pop, Eduardo Torroja va ser la superestrella del
formigó armat de la primera
meitat del segle XX a Espanya.
Enginyer de camins, professor,
constructor i investigador, va
firmar al llarg de la seua àmplia trajectòria professional
nombrosos projectes d’altura,
alguns de distingits amb el Premio Nacional d’Arquitectura: la
fonamentació del pont de Sancti-Petri a San Fernando (Cadis);
l’aqüeducte de Tempul, sobre el
riu Guadalete (també a Cadis);
la Central Tèrmica i l’amfiteatre
de l’Hospital Clínica de la Ciudad Universitaria de Madrid,
la coberta del mercat d’abastaments d’Algesires, el Frontón
Recoletos o les cobertes i graderies de l’Hipòdrom de la Zarzuela, tots dos també a Madrid.
A Catalunya va deixar empremta en dos àmbits ben diferenciats. Entre altres prodigis,
en el terreny esportiu va dissenyar la coberta de la tribuna de
l’estadi de les Corts del Barça,
inaugurat el 1945: una estructura de 26 metres d’ample per 104
de llarg sense cap suport. Però
sobretot a Lleida, en l’àmbit religiós, és recordat per l’espectacular disseny de l’Església Nova
del Pont de Suert, consagrada el
1955 després de tres anys d’un
projecte impulsat per l’empresa
Enher. Torroja va comptar amb
la col·laboració de l’arquitecte

títol per herència

La cantant de Mecano
vol heretar el títol nobiliari
que Franco va atorgar
al seu padrí el 1961
José Rodríguez Mijares per a
aquest edifici d’una sola nau,
rematada amb un absis i coberta
amb una cúpula apuntada de
cinc trams, que s’ha convertit
des d’aleshores en la imatge més
retratada de la capital de l’Alta
Ribagorça.
Tot i que per a retratada encara la va superar en la seua època
la singular Capella de l’Esperit
Sant a l’aire lliure, que Torroja
va dissenyar dos anys abans, el
1953, a Aigüestortes: una es-

josep de moner

el personatge

Eduardo Torroja Miret

z Va nàixer a Madrid el 189 9
i va morir el
juny del 1961,
als 66 anys, al
tenir un in fart. Enginyer
de camins, canals
i ports, professor, constructor i
investigador, va ser un dels màxims especialistes mundials en
la seua època en la tècnica del
formigó armat.

Obra civil
z Va firmar desenes de projectes, com les cobertes del mercat d’abastaments d’Algesires,
de l’hipòdrom de la Zarzuela de
Madrid o de la tribuna de l’antic
camp de les Corts del Barça.

Empremta a Lleida
z L’ermita de Xerallo (1952), la
capella de l’Esperit Sant d’Aigüestortes (1953) –enderrocada a començaments dels noranta– i l’Església Nova del Pont
de Suert (1955).

L’Església Nova del Pont de Suert, del 1955, és la imatge de la capital de l’Alta Ribagorça.

La desapareguda capella de l’Esperit Sant a Aigüestortes.

pècie de closca oberta al riu a
la Vall de Sant Nicolau, a prop
de l’Estany de Llebreta, de vuit
metres d’altura al punt àlgid,
que es va convertir en la imatge
idíl·lica i futurista del Parc Nacional creat al cap de dos anys, el
1955. Desgraciadament, la falta
de manteniment (a finals dels
anys vuitanta ja havia caigut
part de la coberta) va provocar
que aquesta construcció fos enderrocada a començaments dels
noranta. Però la primera construcció de Torroja a Lleida es
va estrenar el 1952: l’església
ermita de Xerallo, a cavall del
Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça, també de línies singulars.
Reoberta al culte fa uns anys,
llueix a l’interior unes pintures
murals de l’artista lleidatà Víctor Pérez Pallarés.

Interior de l’ermita de Xerallo, amb pintures de Pérez Pallarés.

en família

Ana Torroja reclama el marquesat del seu avi
n A finals de novembre es
va fer públic que la cantant
Ana Torroja havia sol·licitat
a l’Estat el marquesat de Torroja, que Franco va atorgar
a títol pòstum al seu padrí,
l’enginyer i constructor Eduardo Torroja. Aquest va morir
el juny del 1961, als seixanta-set anys, al tenir un infart.
El general va crear el títol de
marquès de Torroja l’1 d’octubre d’aquell mateix any en
consideració als seus mèrits
professionals en el camp de
l’enginyeria civil i la cons-

efe

La cantant Ana Torroja.

trucció en aquella Espanya
en blanc i negre. Per carta
de successió, el marquesat
va ser heretat el 1966 pel fill

d’Eduardo Torroja, José Antonio, també enginyer civil de
camins, canals i ports i Premio Nacional d’Enginyeria el
2007. José Antonio Torroja va
tenir nou fills. La més gran,
Ana (dimarts que ve complirà
62 anys), va fer un gir de 180
graus a la tradició familiar i
va llaurar la seua fama al costat dels germans José María i
Nacho Cano al trio Mecano.
El seu pare, segon marquès de
Torroja, va morir al juliol als
vuitanta-vuit anys. Ara, ella
vol ser la marquesa.

