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Balaguer comença els treballs 
d'excavació per localitzar "l'olla" 
de l'antic pou de gel del municipi 
Duraran 15 dies i el2020 ja es va trobar un dels túnels d'accés 

Balaguer . 
JUDIT CASTELLA 

La Paeria de Balaguer, conjunta
ment amb el Museu de la Nogue
ra, han començat aquesta set
mana les obres d'excavació per 
recuperar el pou de gel. 

Tàrrega acull un acte sobre 
aquestes infraestructures 

dels pous de gel en poblacions 
de la zona com Tàrrega, Alfar
ràs, Alcarràs, Solsona i d'alt res 
poblacioi"IS de la comarca de 
l'Urgell. · 

Així ho va anunciar ahir la 
Paeria de Balaguer i la directo
ra del Museu, Carme Alòs, que 
va explicar que durant els pro
pers quinze dies es faran les tas
ques d'excavació en les quals hi 
participaran dos arqueòlegs, un 
maquinista i l'equip del Museu. 
L'objectiu és poder recuperar el 
pou de gel, que es va perdre en 
la memòria i ara s'està mirant de 
reconstruir. 

FOTO: Paeria/ Les obres han començat aquesta setmana 

El Museu de la Noguera par
ticiparà aquest divendres en 
una jornada sobre pous de gel 
que es durà a terme al Museu 
Tàrrega Urgell i que s'emmarca 
dins el programa Cultura Viva, 
el qual té com a objectiu donar 
a conèixer les recerques realit
zades dins l'Inventari del Patri
moni Etnològic de Catalunya. la 
jornada de treball estarà oberta 
al públic i s'hi presentaran els 
treballs de recerca i recuperació 

Durant el matí, s'oferiran les 
diferents conferències i xerra
des sobre els diferents pous 
de gel i a la tarda, després de 
la pausa per dinar, es visitaran 
les instal-lacions d'aquestes in
fraestructures a Tàrrega, Verdú 
i Agramunt. 

"L'any 2020 vam descobrir 
un dels túnels d'accés al pou de 
gel; l'any passat vam fer la neteja 
d'aquest túnel, el vam delimitar i 
ara el que anem a buscar és l'olla, 
la cavitat on s'emmagatzemava el 
gel", argumenta Alòs, en declara
cions a aquest diari. . Segons les 
estimacions que tenen, preveuen 
trobar-la "plena de runa" però 

primer caldrà delimitar-la per so
bre per saber les dimensions que 
té i saber "si hi ha un o dos pous 
de gel", explica. 

Cal tenir en compte que es 
tracta d'unes estructures "im
menses", i és que "la cambra d'un 
pou pot medir 7 o 9 metres de 
diàmetres i 15 metres de profun-

FOTO: Subdelegació/ José Crespin va visitar ahir aquesta comarca 

El Pallars Jussà busca propulsar 
l'emprenedoria a la comarca 
El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà ha ideat un projecte d'" lm
puls d'un Ecosistema Emprene
dor" a la comarca l'objectiu del 
qual és "influir i promocionar el 

desenvolupament dels interes
sos econòmics de la comarca i 
fomentar l'emprenedoria amb la 
recerca d'inversions, programes 
i projectes". • 

ditat", explicita _la directora del 
Museu. 

Alòs remarca que, en el cas del 
pou de gel de Balaguer, "havia 
desaparegut del tot en la memò
ria" i ha estat "a partir de referèn
cies orals que l'estem descobrint 
ara". En aquest sentit, la directora 
del Museu de la Nogeura concre-

ta que "ens situaríem entre els 
segles XVII i XVIII, però no l' hem 
pogut acabar de concretar". Això 
es deu a que la primera notícia de 
comprar gel a Balaguer data del 
segle XVII però no hi ha referènci
es exactes de quan s'hauria cons
truït el pou, si en aquest segle o 
en el següent. Carme Alòs explica 

FOTO: Osmon/ lmatge de l'activitat que es va fer el19 de novembre 

Plantada dl arbres d/Osmon 
i Alier a .la Serra de Rosselló 
L'Organització Social pel Món do
na el tret de sortida a la campa
nya de reforestació i millora fo
restal a les terres de lleida i ho 
fa de la mà de l'empresa Alier, la 

paperera situada a Rosselló. El19 
de novembre a les 10:00 es feia 
una actuació de millora forestal a 
la Serra de Rosselló amb una vin
tena de participants. 

que un pou de gel era "com una 
gran nevera pública, construïda 
per les ciutats i després arre.nda
da". D'aquesta manera, el pou de 
gel "era el lloc on es guardava el 
gel que compraven o fabricaven 
durant l'hivern per conservar els 
aliments o per destinar als ma
lalts". 

JARC critica 
que uns 2.000 
perceptors de 
la PAC encara 
no han cobrat 
Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya (JARC) va denunciar 
ahir que hi ha perceptors dels 
ajuts de la PAC que no han co
brat la bestreta. Segons els càl
culs de l'organització, uns 2.000 
productors agraris encara no 
han rebut l' ingrés del paga
ment avançat de la PAC 2022. 
JARC acusa el Departament 
d'Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de no "haver fet 
la seva feina" ja que "encara no 
s'han resolt les revisions de les 
sol·licituds que inclouen Foto
DUN, mònitoreig o cessió de 
drets, entre altres". 
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FOTO: Diputació I Un dels plafons informatius instal·lats al cementiri vell que acull la fossa de la Guerra Civil 
·-- ----··-·- --···---

El Soleràs recupera la 
fossa de la Guerra Civil 
per atreure més visitants 
El Soleràs 
REDACCIÓ 

El Soleràs ha recuperat i adequat 
la fossa de la Guerra Civil per fer
la visitable. L'objectiu és que l'es
pai dedicat a la recuperació de la 
memòria història esdevingui un 
nou reclam turístic per al muni
cipi, ja que permetrà que veïns i 
tothom qui ho vulgui pugui visitar 
la fossa del cementiri vell on es 
van recuperar les restes de 146 

d'individus morts durant la Guer
ra Civil, dels dos bàndols comba
tents, durant les excavacions que 
s'hi van efectuar el 2017 en el 
marc del Pla de fosses de la Gene
ralitat. L'actuació per fer visitable 
la fossa s'emmarca en el projecte 
Paisatges de Ponent i ha estat cc
finançada per la Diputació de Llei
da, l'Ajuntament del Soleràs i fons 
Feder, amb un import d'adjudica
ció de 24.670,67 euros. 

FOTO: Bombers I Un del efectius del GRAE a la zona Santuari del Lord 

Continua la recerca del capellà 
desaparegut dijous al Solsonès 
Els Bombers de la Generalitat 
van continuar ahir la recerca del 
capellà de 78 anys que dijous 
passat va desparèixer a Sant Llo
renç de Morunys, concretament 

a la zona del Santuari de Lord. 
Així mateix, avui es desplaçaran 
efectius de la unitat subaquàtica 
del GRAE amb la barca per revi
sar el perimetre del pantà. 

L'adequació de la fossa s'ha 
centrat en netejar l'entorn, conso
lidar el mur existent, també s'ha 
construït un nóu mur de recalç i 
s'han col·locat un passamans de 
guia. A més, s'han instal·lat dos 
plafons explicatius, un a la porta 
del cementiri i un altre a la zona 
sud, amb una breu explicació per 
al visitant. Tanmateix, a l'interior 
del recinte, s'ha posat una capa 
superficial de sauló. 

Ferida amb 
un cop al 
cap en ser 
atropellada al 
Pont de Suert 
Una dona va resultar ahir ferida 
amb un cop al cap en ser atro
pellada a I'N-230, al seu pas pel 
Pont de Suert. En aquest sentit, 
els serveis d'emergències van 
ser alertats a les 19.05 hores 
que un vehicle havia atrope
llat una persona en la citada 
via. Ràpidament, es va activar 
el corresponent protocol i fins 
al lloc dels fets es van despla
çar efectius dels Mossos d'Es
quadra t facultatius del Siste
ma d'Emergències Mèdiques 
(SEM). Finalment, va ser traslla
dada conscient en ambulància 
a l'Hospital de Vielha. 

Intoxicat per 
inhalació de 
fum en cremar 
un allargador 
i una estufa 
Una persona va resultar ahir 
ferida de caràcter menys greu 
per inhalació de fum arran d'un 
incendi que es va originar en el 
seu habitatge, situat en el car
rer Sant Martí de la Torre de 
Capdella. Emergències va ser 
alertada a l~s 12.17 hores que 
en el citat domicíli havia cre
mat un allargador que estava 
endollat i que aquest foc havia 
afectat una estufa. Es van des
plaçar els Bombers i el SEM que 
el van traslladar a l'Hospital de 
Tremp. L'immoble no es va veu
re afectat pel foc. 

Un foc afecta 
un assecador 
en una empresa 
de farratges 
d~beca 
Un incendi va cremar ahir un 
assecador en · una empresa 
de farratges situada a Arbeca. 
En aquest sentit, els serveis 
d'emergències van ser infor
mats a les 8.56 que s'havia ori
ginat un foc a la citada empresa 
arran d'un problema en el cir
cuit elèctric i que havia comen
çat a cremar l'assecador. Amb 
aquesta informació, es va acti
var el corresponent protocol i 
fins al lloc dels fets es van des
plaçar un total de sis dotacions 
dels Bombers. A les 10.20 ho
res ja estava apagat. 

Dijous~ I 
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Sant Ignasi 

.:>r E VI UDA 
Esqueixada de bacallà 
Coca de ceba 
El "Cardo de la María Jesús" 
Paté de Campanya 
Quiche Lorraine 

Gotet de sopa de farigola del 
nostre hort, al perfum d'all 

Trinxat de col i patata, 
amb botifarra negra i 
la seva rosta de cansalada 

Jarret de vedella al vi negre, 
amb bolets i les seves verdures 

Pastfs de formatge 

Cervesa, vins i cava, 
a igua mineral. pans artesans 
de l'Escola i cafè. 

45euros 
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