Troballa sorprenent a Iesso

L

a campanya d’excavacions d’aquest estiu a les restes romanes de Guissona s’ha tancat amb una
descoberta sorprenent. Al costat del sector nord
de la muralla s’han trobat els fonaments d’una gegantina construcció compartimentada en diferents seccions
on es creu que se sacrificaven animals i es preparaven
per la venda a comerciants de tot l’Imperi. També s’han
excavat diverses edificacions del voltant on es creu que
hi vivien famílies senceres d’altres tribus que eren portades (s’ignora si voluntàriament o obligades) a treballar en aquesta megafactoria. Tot i que es desconeix el
seu significat, s’ha trobat una inscripció que es repeteix
arreu i que podria aportar llum a aquest enigma: area
alsinae.

Reivindiquen el Sindicat
La Confraria de Pescadors de Cervera i Rodalies, ha exposat a la
Paeria el seu desig que l’edifici de l’antic Sindicat es converteixi en
la Llotja del Peix de la ciutat. El president de la confraria ha manifestat la necessitat que l’ajuntament “es mulli en aquesta qüestió”.
“La tradició marinera de la ciutat és fora de tot dubte, i molt més
antiga que la majoria de les que reclamen un lloc a l’històric edifici”, ha declarat. La possible ampliació de les
captures de caire fluvial
amb l’obertura de la riera de Monells, abona la
tesi de la necessitat de la
llotja. “Si no s’atenen les
nostres reivindicacions
ens plantejarem una acció de xarxes caigudes”
ha explicat el dirigent.
Davant d’aquestes declaracions els internautes ja han mostrat el seu
malestar.

Cervera, capital
arquitectònica mundial
El Royal Institute of British Architects ha guardonat la façana del Consell Comarcal de Cervera, que dóna a la plaça de la Segarra, amb un dels
reconeguts premis internacionals d’arquitectura
i disseny que concedeix aquesta institució.
L’obra, que ja es va endur un dels premis nacionals de la Generalitat de Catalunya, s’ha imposat
en l’apartat de rehabilitació de façanes després
de deixar impressionat el jurat per la seva proposta. El portaveu d’aquest òrgan va comentar
que la façana oferia una gran riquesa de detalls i
traspuava el caràcter segarrenc que caracteritza
aquesta terra.
Per la seva banda, el president comarcal, que no
se’n sabia avenir, va destacar amb orgull que la
rehabilitació havia estat pensada i elaborada pels
polítics i treballadors del Consell, que quan no
saben què fer dediquen tots els seus esforços a
fer més agradable el lloc de treball i el patrimoni
arquitectònic cerverí.

Visites guiades: morir d’èxit
La darrera visita guiada nocturna a les muralles cerverines va acabar
amb un coŀlapse monumental de tota la part antiga de la ciutat. La massiva afluència a l’acte va ocasionar un tap de proporcions gegantines.
Milers de cerverins es van quedar bloquejats als carrers sense poder
tornar a casa seva. Al no poder sortir de l’embús, la gent es va haver de
quedar a dormir pels carrers i va anar retornant a les seves llars a mesura que els bombers els anaven rescatant. Des de la Paeria s’ha informat
que en properes edicions d’aquesta activitat es facilitarà als participants
un kit de supervivència amb aliments, un fogonet i sac de dormir.
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