
GES 

 

 

 

 

 

 
L’Equip de govern informa: 
 

Problemàtica i accessos al congost de Montrebei     
 
L’any passat van ser més  de 100.000 persones les que van visitar el 
Congost de Montrebei .  
 
L’entrada nord és la que té més complicacions per poder donar 
resposta a la massiva afluència que s’hi ha registrat, donada la seva 
millor accessibilitat. Pel que fa a la banda sud, la de la Vall d’Àger, 
s’han acabat tan els accessos a l’entrada al Congost, com el nou 
pàrquing, que permetrà oferir una seixantena de places 
d’aparcament. 
 
S’han acabat també les obres de senyalització del camí de Corçà a la 
Pertusa. Just a l’entrada del camí s’ha col·locat una senyal de 
prohibició d’estacionament en tot el seu recorregut. Es demana que 
es respecti per tal de facilitar el transit  dels vehicles d’emergència en 
cas de necessitat. 
 
Estem treballant amb els diferents agents implicats dels dos costats 
del riu: ajuntaments, consells comarcals i diputacions per tal de 
regular l’accés al Congost de manera segura i mirar de minimitzar les 
molèsties als excursionistes. Com a mesura més immediata està 
prevista la col·locació d’uns panells amb informació d’utilitat pels 
visitants.  
 
 

Ermita de la Pertusa i Camí de Montsec    
 

L’Ermita de la Pertusa és un dels paratges més visitats de la nostra 

Vall. El pas del temps ha fet que l’ermita s’hagi degradat. Els serveis 

tècnics municipals han  assenyalat un seguit de deficiències que cal 

corregir. Tenim el compromís monetari de la  Diputació de Lleida per 

tal donar-hi resposta.  

 

El camí de Montsec, està també en força mal estat. S’hi ha anat fent 

un mínim de manteniment però s’ha fet palès que necessita una 

actuació més important. Si tot va segons lo previst aquesta actuació 

es durà a terme abans de Setmana Santa.  
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Benet Rosell 
 

Malauradament, hem hagut d’acomiadar al nostre artista més 
universal, en Benet Rosell i Sanuy. La bona predisposició de la 
família va fer molt fàcil organitzar-li el reconeixement que es mereixia. 
 
Es va exposar part de la seva creació, concretament la col·lecció 
anomenada Lo Quixon, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament durant la 
setmana de la fira.  
 

Els actes van començar el dissabte 3 de desembre al migdia amb la 
inauguració de l’exposició i un recorregut pels carrers del poble i fins 
al cementiri. Tot això acompanyat de diferents actuacions poètico-
musicals. 
 
Aprofitem aquest butlletí per agrair públicament a tots aquells, 
(entitats, associacions i particulars) que van col·laborar 
desinteressadament per tal de que aquest comiat sigues un acte 
entranyable que ajudés a fer menys dolorosa la seva pèrdua. 
 

Declaració de Bé Cultural d’ Interès Local de varies 
Esglésies i Ermites del Municipi 

 

S’ha concedit la declaració com a Bens Culturals d’Interès Local als 
diferents indrets de la Vall que detallem a continuació: 
 

 Església de Nostra Senyora del Roser de Corçà  

 Església de Sant Josep d’Agulló  

 Ermita de la Mare de Déu de la Pertusa  

 Ermita de Santa Elena  

 Ermita de la Trinitat de La Règola  

 Ermita de Santa Eugènia  

 Ermita de la Mare de Déu de Pedra 
 
Aquest reconeixement podria facilitar en un futur la obtenció d’ajudes 
per al seu adequat manteniment.  
 

Obres Adequació i Regeneració de l’ entorn de les Muralles i 
del Pou de Gel 

 

Hem acabat i certificat la primera actuació feta a l’entorn de la Muralla 
de Solsdevila. Per tal de poder continuar treballant en la seva millora 
hem cregut oportú demanar un ajut LEADER.  
 

 
 
 
 
 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

AL PÚBLIC 
 

Oficines: 
 

Matins: 
de dilluns a divendres 

de 9:30 a 13:30 
 

Tardes: 
dilluns i dijous 

de 17:30 a 21:00  
 

 
HORARI D’ATENCIÓ DE 

L’ALCALDIA: 

 
Contactar amb 

l’Ajuntament 
 

 

 
 

Ajuntament 

d’Àger 

Plaça Major, 1 

 

25691 Àger 

 

Tel: 973.455.004 

 

Fax: 973.455.203 
 

ajuntament@ager.cat 
      www.ager.cat 

 

mailto:ajuntament@ager.cat

