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Les noves excavacions 
'dibuixen' el poblat 
d/ Ador de Llardecans 
Hi havia un carrer central envoltat 
de cases i protegit amb una muralla 
Llardecans 
ACN 

Les excavacions dutes a terme 
durant juny i juliol han confirmat 
el característic urbanisme de l'an
tic poblat d'Adar, al municipi de 
llardecans (Segrià), que es con
figurava a partir d'un carrer cen
tral empedrat , envoltat de cases 
de planta rectangular protegides 
per una gran muralla perimetral. 
Així, s'ha pogut constatar que era 
una petita vila closa fortificada 
del segle XIV. Els treballs s'han 
dut a terme des de l'Ajuntament 
de Llardecans, amb la coordina
ció de la Secció d'Arqueologia i la 
col·laboració del Servei d'Engin
yeria de la Diputació de Lleida, 
i sota la direcció de l'arqueòleg 
Javier Escuder. L'excavació s'ha 
centrat a l'interior de l'ermita de 
Sant Marc d'Adar, del segle XVIII, i 
a l'extrem nord del poblat d'Adar. 

FOTO: ACN /Imatge d'on es trobava el poblat del segle XIV 

Tot sembla indicar que la 
construcció d'aquesta vila va 
modificar, com a mímm, dues 
ocupacions anteriors, una proba
blement andalusina, i l'altra, més 
antiga, encara per determinar, 

segons els arqueòlegs. Aques
tes ocupacions van ser ja docu
mentades durant la campanya 
del 2019 i han estat parcialment 
confirmades durant l'excavació de 
l'interior de l'ermita. 

L'excavació de l'ermita ha per
mès documentar el seu procés 
constructiu, amb les rases de 
construcció dels seus murs, l'as
sentament dels pilars i tot un se
guit de forats alineats al centre 

Junts defensa fer la consulta 
sobre el Govern però amb els 
'tempos' marcats al congrés 
Lleida 
JUDIT CASTELLA 
La suspensió de Laura Borràs 
com a presidenta del Parlament 
de Catalunya ha mobilitzat les 
bases de Junts per moure fitxa 
en un nou estira-i-arronsa amb 
els republicans. Algunes execu
tives han demanat accelerar la 
consulta plantejada al Congrés 
que el partit va fer a l'Hospitalet, 
sobre si cal seguir o no al Govern 
amb ERC. 

Precisament l'executiva de 
la Vegueria de Lleida es va reu
nir ahir al vespre. Fonts del par
tit exposen que es va acordar 
"donar confiança a l'executiva 
nacional per anar gestionant 
la consulta que es va plantejar 
al congrés". Des de la formació 

~xecutiva de 
la Vegueria de 
Lleida tanca 

files amb Borràs 

a Lleida entenen que la consul
ta s'ha de fer, però seguin1 "els 
tempos i el plantejament" pre
vist al congrés. Durant la reunió, 
que qualifiquen de "tranquil·la", 
els membres presents -caps co
marcals, regidors, diputats a la 
Diputació i dirigents del partit
van tancar files amb la presiden
ta Borràs i van lamentar la situa
ció viscuda dijous al Parlament. 

que indiquen l'ancoratge de la 
bastida central al terra. Segons els 
investigadors, el temple es va en
lairar ocupant part del carrer cen
tral i la plaça del poblat i va alterar 
les façanes de les cases situades a 
la banda oest, de les quals se n'ha 
conservat una al seu interior. L'ex
cavació dels nivells del carrer dins 
del temple també van permetre 
descobrir retalls i clots relacionats 
amb la vida quotidiana del poblat. 

Mariona 
Bordell fa el 
cartell de la 
Festa Major 
de les Borges 

l'Ajuntament de les Borges 
Blanques, a través de la Co
missió de Festes, ha donat a 
conèixer l'obra guanyadora 
del concurs de cartells per 
anunciar la Festa Major de la 
capital garriguenca d'aquest 
any, que està prevista per 
principis de setembre. La 
guanyadora de l'edició d'en
guany ha estat Mariona Bor
dell, una jove de les Borges 
Blanques que rebrà un guar
dó de 200 eures per part del 
consistori, i que veurà la seva 
obra representada en dife
rents cartells, mitjans i xarxes 
socials. 

--
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Troben a la fortalesa dels 
Vilars d'Arbeca el pinyol 
d'oliva més antic de Lleida 
El Grup d'Investigació Prehistòri
ca (GIP) de la Universitat de Llei
da (Udl) ha trobat a la fortalesa 
ibèrica dels Vilars d'Arbeca (Ga
rrigues) la resta de pinyol d'oliva 
més antiga de les comarques de 
Ponent. 

Es tracta d'un petit fragment 
arqueobotànic datat al segle IV 
abans de Crist (a.c.) que els ar
queòlegs han localitzat a la cis
terna-pou del jaciment i que co-

rrespondria a una oliva amb una 
llavor d'entre 8 i 9 miHímetres. 

la part superior d'aquest pin
yol de 2.400 anys s'ha conservat 
gràcies a la carbonització, com 
la major part de les restes de 
llavors i fruits que el GIP ha re
cuperat a la fortalesa de Vilars 
en els darrers 35 anys d'excava
cions, segons va indicar l'equip 
d'arqueologia de la Universitat 
de Lleida (Udl). 

Stop JJOO critica-al Govern 
per destinar recursos a la 
candidatura dels Jocs 
STOP JJOO critica que el Govern 
segueixi destinant recursos pú
blics, ara en una candidatura 
olímpica catalana, presentada 
aquest dijous a Barcelona. la 
plataforma lamenta "l'obstina
ció" d'ERC i Junts "en un pro
jecte que només respon als in
teressos de lobbys i patronals, 
que condemna a seguir depe
nent d'un model esgotat i injust 

Ajuntament 
de les Borges Blanques 

per a la gent del Pirineu i que és 
només una menjadora de recur
sos públics". 

STOP JJOO exigeix que el Go
vern convoqui la consulta que 
va suspendre i que es paralit
zin els tràmits de la candidatu
ra fins que els veïns del Pirineu 
no puguin decidir. A la vegada, 
emplaça a "avançar en una altra 
direcció". 

EDICTE 
Aprovada inicialment per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les 
Borges Blanques en sessió de 8 de juny de 2022 la determinació del sistema d'actuació 
urbanística, en règim d'execuCió privada, miljançant reparceHació, en la modalitat de 
cooperació, per al desenvolupament del poligon d'actuació urbanlstica PAU-09 Via 
Aurèffa 1 sotmès a informació pública mitjançant publicació d'edicte a l'e _tauler municipal 
de 13 de juny de 2022, al diari La Mailana de 14 de juny de 2022 i al BOP de Lleida núm. 
115 de 16 de juny de 2022 i s'ha donat audiència a les persones interessades mitjançant 
notificació individual sense que s'hagi presentat cap al·legació ni reclamació al respecte, 
la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de juliol de 2022 va aprovar definitivament 
aquesta determinació del sistema d'actuació urbanística, en règim d'execució privada, 
mit¡ançant reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, per al desenvolupament del 
pollgon d'actuació urbanística PAU 09 Via Aurèlia de les Borges Blanques. 

Contra aquesta resolució que posa fi a la v1a administrativa, es pot interposar recurs 
contenc1ós admimstrabu davant el Jutjat ContenCiós Administratiu de Lleida, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia seguen! a la publicació d'aquest edicte. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot Interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la 
publicació de l'edicte. 

Les Borges Blanques, 28 de ¡uliol de 2022 
Núna Palau Minguella, Alcaldessa 

cfarre
Resaltado
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