
L’Ajuntament de Vielha 
e Mijaran fa obres a les 
piscines de la pista de gel
Lleida
REDACCIÓ
L’Ajuntament de Vielha e Mijaran 
iniciarà avui els treballs de millora 
de les piscines interiors del Palau 
de Gel. D’aquesta manera, s’actu-
arà rehabilitant els vasos de les 
piscines. Aquestes tasques afec-
taran, per tant, al normal funcio-
nament de la instal·lació.

La intervenció s’efectuarà des 
dels vestuaris, consolidant el sos-
tre de sota la piscina, amb una 
actuació sobre les mènsules, que 
sostenen les piscines per la seva 
part inferior. Així s’evitarà que pu-
guin haver-hi humitats i filtraci-
ons d’aigua en l’equipament.

És per això que de l’1 al 7 de 
juliol no estarà permès el bany 
en aquestes piscines. Si aquestes 
obres de millora dels vasos de les 
piscines finalitzen segons el ca-
lendari previst, a partir del 8 de 

juliol tornaran a estar obertes al 
públic. El gimnàs i la resta d’acti-
vitats dirigides de sala es desen-
voluparan amb total normalitat a 
partir de l’1 de juliol amb la nova 
obertura del Palau de Gel.

“Aquestes obres que fem en 
les piscines interiors del Palau de 
Gel són necessàries per a millorar 
el servei que oferim als usuaris”,  
va comentar el regidor d’esports, 
Alberto López.
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Els Bombers 
rescaten 
una dona al 
Congost de 
Mont-rebei
Els Bombers de la Generalitat 
van rescatar ahir una dona de 
50 anys que havia patit una 
indisposició al camí de ronda 
del Congost de Mont-rebei. 
En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser infor-
mats de la incidència a les 
14.41 hores i ràpidament es va 
activar el corresponent proto-
col. Així, fins al lloc dels fets es 
van desplaçar els efectius del 
cos amb membres del GRAE. 
Finalment, la dona va ser tras-
lladada pels efectius a l’Hospi-
tal de Tremp en un helicòpter 
medicalitzat.

Crema el 
motor d’un 
vehicle que 
es trobava a 
Camarasa
El motor d’un vehicle va quedar 
ahir totalment calcinat quan es 
trobava a Camarasa. Segons 
van informar fonts dels Bom-
bers de la Generalitat, el cor-
responent avís d’emergència es 
va produir cap a les 15.58 ho-
res. En tenir coneixement dels 
fets, ràpidament es va activar 
el corresponent protocol i fins 
al lloc dels fets es van despla-
çar els efectius del cos. Cal in-
formar que en arribar els pro-
pietaris del turisme ja havien 
apagat el foc amb un extintor i 
els Bombers van fer una revisió. 
No van haver-hi ferits.

Els Agents Rurals van salvar un 
poll d’oreneta que estava fora 
del niu a la localitat de Tremp. 
Segons van informar els mem-
bres del cos, va ser un veí de la 

localitat qui el va trobar. Així, els 
Agents Rurals van trobar el niu i 
van disposar el poll, que va ser 
acceptat pels pares. Les orene-
tes són una espècie protegida.

Els Agents Rurals salven un 
poll d’oreneta a Tremp

FOTO: Agents Rurals / Moment en el que el poll era posat al niu
Un projecte de subministrament 
de dades gràfiques de les explo-
tacions agràries de Catalunya 
ha aconseguit el reconeixement 
europeu EPSA 2019, segons va 
informar ahir el Departament 
d’Agricultura de la Generalitat. El 
projecte Subministrament de da-
des gràfiques de les explotacions 
agràries de Catalunya, promogut 
per la Generalitat, ha aconseguit 

el reconeixement europeu amb 
el certificat de bona pràctica en 
la convocatòria dels premis Euro-

Premien un projecte que 
ofereix dades per millorar 
les explotacions agràries

Ha rebut un 
reconeixement 

europeu 

pean Public Award (EPSA) 2019. 
El projecte relaciona les diferents 
eines i bases de dades que, des 
de 2005, es posen a disposició 
dels agricultors i ramaders de Ca-
talunya per millorar la interopera-
bilitat amb el departament d’Agri-
cultura i per a la gestió de les 
explotacions agràries. El departa-
ment va assegurar que és “l’únic 
organisme pagador europeu que 
actualment facilita l’accés lliure i 
gratuït a totes aquestes dades”, 
un accés que fomenta l’ús de 
les noves tecnologies, impulsa la 
creació de noves eines al sector 
agrari i possibilita la seva anàlisi 
amb processos de “big data”.

Les millors idees per donar 
llum al debat de la societat 

sorgeixen de les entitats amb 
les persones més brillants

Aquest diumenge, reservi el seu exemplar
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