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Aitona beneeix 
avui l'altar 
major restaurat 
de l'església 
de Sant Antolí 
El municipi d~itona, a la co
marca del Segria, celebra avui 
una benedicció de !'altar ma
jar de l'església de Sant Anto
lí, recentment restaurat. l:'acte 
tindra lloc avui dissabte a les 
20.00 hores del vespre i comp
tara amb una eucaristia presi
dida pel bisbe de Lleida, Sal
vador Giménez. Cal recordar 
que I'Ajuntament va comenc;:ar 
els treballs de restauració el 
passat mes de novembre amb 
l'objectiu de garantir l'estat de 
conservació i dignificar aquest 
element religiós d'alt valor sim
bolic. l'obra de restauració ha 
anat a carrec del restaurador 
Ramon Solé. 

Torrefarrera posa 
punt final a la 
campanya de comer~ 
d'aquestes Festes 

El termini per poder bescanvi
ar els vals de la campanya de 
Nadal de Torrefarrera acaba 
aquest diumenge. Es tracta de 
vals de 10 euros per bescanviar 
en el petit comerc;:. "Aquest Na
da! compro a Torrefarrera" és 
una iniciativa de I'Ajuntament 
de Torrefarrera, PIMEC Comerc;: 
i I'Associació de Comerciants 
de Torrefarrera per incentivar 
la compra al petit comerc;:. 

El Pont.de Suert registra la 
temperatura més baixa de 
Lleida amb 9,4 graus negatius 
Catalunya vi u el dia més fred d'aquest hivern 
amb molts municipis amb termometres sota zero 
El Pont de Suert, Sort, 
Oliana i la Seu d'Urgell 
van registrar ahir les 
temperatures més baixes 
de la demarcació de lleida, 
on el gebre i el fred també 
es van deixar veure a 
primer hora del matí a les 
comarques de la Plana. 

Lleida -
REDACCIÓ 

Mentre el 2021 acabava amb un 
regust a primavera, el 2022 ha co
menc;:at amb temperatures de pie 
hivern. De fet, Catalunya va patir 
ahir el día més fred d'aquest hí
vern i el més gelat des de fa qua
tre anys. Les temperatures més 
baixes de la demarcació es van 
registrar al Pont de Suert (-9,4 
graus), Sort (-7,2 graus), Oliana 
(-7,1 graus) i la Seu d'Urgell (-6,6 
graus). Tot i que amb xifres més 
suaus, el fred també es va deixar 
veure i sentir a la plana de Lleida. 
A la capital del Segria a primera 
hora del matí es van arribar als 
tres sota zero. 
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Segons dades recollides del 
Servei Meteorologic de Catalunya 
(SMC), la matinada de dijous a di
vendres la temperatura va pujar 
en general a les cotes altes, pero 
va baixar en moltes fondalades, 
amb gelades practicament gene
ralitzades a tata la comunitat. 

l:'SMC va destacar que fe
ia quatre anys que la mínima no 
baixava tant a zones com I'Ait Em
parda i tres anys a punts del Giro-

La Sala Marsa 
de Tarrega 
aplega obres 
del picapedrer 
Josep Sanmartí 

nes, on van mesurar una mínima 
de -6,4ºC a la ciutat de Girona. El 
Servei Meteorologic de Catalunya 
va activar els avisos de nevades i 
vent per al diumenge, de neu -a 
cotes de fins a 1.300 metres- i 
vent al Pirineu, a les comarques 
pirinenques i a les de Tarragona, 
mentre que pronostica un aug
ment gradual de la temperatura, 
que tornara a baixar a partir de 
dimarts que ve. 

Subvencions 
pera 60 ens 
locals pera 
les carreteres 
ambneu 
El Departament de la Vice
presidencia i de Polítiques 
Digitals i Territori ha resolt 
concedir 300.000 euros en 
subvencions a 59 ajunta
ments i un consell comarcal 
per cobrir part de les despe
ses de neteja de carreteres 
municipals afecta des· per la 
neu el 2021. Aquests ajuts 
permeten als ajuntaments su
fragar part de les tasques de 
retirada de neu i geL Poden 
optar-hi I'Aita Ribagorc;:a, I'Ait 
Urgell, el Bergueda, la Cer
danya, la Garrotxa, el Pallars 
Jussa, el Pallars Sobira, el Ri
polles, el Solsones i !'Aran. 
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La Sala Marsa de Tarrega dedica 
la seva nova mostra al picapedrer 
de Ciutadilla Josep Sanmartí. En 
aquesta ocasió, la sala d'exposi
cions targarina repassa la trajec
toria d'aquest artesa establert a 
la capital de I'Urgell des de 1947 
tot reivindicant un ofici gairebé 
desaparegut. l:'exposició, titulada 
Josep Sanmartí, picapedrer, pre
senta al públic més d'una vintena 
de peces de caire artístic, que no 
corresponen a obres comercials 
o d'encarrec com ara les que tro
bem sovint passejant pels carrers 
de Tarrega i altres ciutats de Ca
talunya, així com en residencies 
particulars. Destaca una pec;:a de 

Milloren la xarxa eléctrica 
del municipi de Torregrossa 
Endesa ha finalitzat recent
ment les obres de millora de la 
xarxa electrica de mitjana ten
sió al municipi de Torregrossa, 
al Pla d'Urgell, a les quals ha 

destinat un pressupost de més 
de 240.000 euros. l:'objectiu 
d'aquestes actuacions ha estat 
crear dues noves anelles electri
ques. 
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77 quilas que duu per nom El pre
soner i presenta la particularitat 
que és feta a quatre mans junta
ment amb el seu pare, també pi
capedrer de professió. Segons re
corda Sanmartí, el seu progenitor 
va comenc;:ar a treballar-hi l'any 
1940 i ell va finalitzar-la 42 anys 
més tard. Sanmartí (Ciutadilla, 

1932) es considera un artesa i de
fuig el terme escultor a !'hora de 
definir el seu treball. És per aixo, 
que conserva poca obra seva, ja 
que "era el meu ofici". Perla seva 
part, el regidor de Cultura, Carlos 
Vílchez, va reiterar el suport que 
des del consistori es proporciona 
als artistes del territori. 
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