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Àger vol protegir l’ermita de
la Mare de Déu de la Pedra de
les esllavisades que l’amenacen
L’alcalde Lluís Ardiaca explica que necessiten uns 30.000
euros i que espera conseguir-los a través de la Diputació
L’Ajuntament d’Àger vol
protegir l’ermita de la Mare
de Déu de la Pedra de les
esllavissades que amenacen
el temple en un terreny
poc estable i on ja ha caigut
alguna roca.
Àger
S. MARTÍ
LA
À
çament per poder instal·lar elements protectors a l’ermita de la
Mare de Déu de la Pedra, situada
al seu terme municipal, i que està amenaçada per la caiguda de
pedres i possibles esllavissades.
L’alcalde de la localitat de la Noguera, Lluís Ardiaca, explica que
l’actuació costaria uns 30.000 eugar amb un ajut directe de la Diputació de Lleida.
Segons Ardiaca, el terreny és
la caiguda de roques i per això
és necessari protegir aquesta ermita que el 2016 va ser objecte
d’una actuació de reparació de la
coberta i la instal·lació d’un sistema d’aïllament per evitar goteres
gràcies a un micromecenatge en
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territori. Aquells treballs van cosuns 7.000 es van recaptar gràcies
cenes anònims. A més, la recerca
de donacions va coincidir amb un
fet que va encendre totes les alarmes en relació amb la conservació del patrimoni: l’esfondrament
del campanar de Rosselló (Segrià)
el 29 de gener. Les crides per evitar que l’ermita de Pedra pogués
En aquest cas però l’actuació
per protegir l’ermita és més cara
i es considera que serà necessària
l’ajuda de l’administració.
Per altra banda, l’Ajuntament
sat 10 de desembre de 2018 les
obres de restauració de l’ermita

Al desembre
de 2018
van acabar
larestauració
de l’ermita
de la Pertusa,
a Corçà
de la Pertusa, a Corçà, també al
municipi d’Àger.
La intervenció, que va començar a mitjans de juliol del 2017,

reposant les lloses preexistents,
amb supervisió arqueològica, a
reparar els trams malmesos de
les façanes i rejuntar tot l’exterior
amb morter de calç.
L
A tament d’Àger en dos fases, amb
un import total d’uns 74.000€,
amb subvenció de 60.000 € de
la Diputació de Lleida. El projecte i la direcció d’obres van anar a
càrrec d’arquitectes dels Serveis
Tècnics del Consell Comarcal de
la Noguera.
Ara, un cop acabada l’actuació
a la de la Pertusa és l’hora d’assegurar la de la Mare de Déu de
la Pedra.
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