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Les escoles de 
la Seu faran 
jornades de 
portes obertes 
Tots els centres educatius de la 
Seu d'Urgell han programat la 
seva respectiva jornada de por
tes obertes prèvies al procés 
de preinscripció i matrícula per 
al curs 2022-2023. Novament 
aquestes jornades tindran lloc 
a través de sessions telemàti
ques o visites presencials, sem
pre amb reserva prèvia. També 
es recomana visitar els webs 
dels centres per informar-se 
del procés de reserva prèvia en 
cada cas. L'objectiu de les jor
nades és donar a conèixer a les 
famílies el seu funcionament i 
els serveis que ofereixen. 

La Diputació 
presenta una 
guia d'ajut 
en transició 
energètica 
la Diputació de lleida 
va presentar ahir la nova 
'Guia d'ajut al món local 
en la transició energètica'. 
Es tracta d'una eina que 
es plante¡a com un recurs 
pràctic adreçat tant als tèc
nics d'ajuntaments com als 
col·lectius professionals i 
empresarials per tal de do
tar-los de les eines neces
sàries per impulsar la tran
sició energètica en l'àmbit 
local. El president Talarn 
va destacar que "ha de ser 
fonamental per als ajunta
ments". 

L'explotació del 
bar del Parc del 
Segre de la Seu, 
a concurs 
El Consell d'Administració de 
Parc del Segre S.A. ha aprovat 
les bases per celebrar el con
curs d'adjudicació de l'explo
tació del bar-restaurant del 
Parc Olímpic del Segre, fins al 
31.12.2029. El Bar-Restaurant 
"la Terrasseta", a dos minuts 
a peu del centre històric de la 
Seu d'Urgell, s'ubica a l'interi
or del recinte olímpic. És l'únic 
espai de restauració del Parc. A 
l'interior hi ha un aforament de 
43 persones i a l'exterior comp
ta amb una terrassa. 

La UGT, partidària dels JJOO 
sempre que les inversions 
"siguin permanents" al territori 
Els contraris exigeixen la publicació immediata de 
tota la documentació relacionada amb el certamen 
lleida 
ACN 

la UGT es mostra favorable a la 
celebració al Pirineu dels Jocs 
Olímpics d'hivern sempre i quan 
hi hagi "informació i participació" 
i es garanteixi "que hi hauran in
versions al territori de manera 
permanent i perdurable i no no
més mirant per a aquella gent 
que va a esquiar al Pirineu sinó 
també per a la gent que hi viu". El 
secretari general de la UGT a Ca
talunya, Camil Ros, considera que 
els JJOO poden contribuir a "cre
ar ocupació de qualitat i estable" 
a les comarques pirinenques. "El 
que cal és un creixement soste
nible perquè s'hi pugui viure tot 
l'any i desestacionalitzar el que 
es pugui i aprofitar que aquesta 
inversió reverteixi en benefici del 
territori amb criteris de qualitat 
d'ocupació i de sostenibilitat", va 
afirmar Ros. 

.. 

Des de la UGT sostenen que 
la celebració dels Jocs Olímpics 
d'hivern "pot ser una bona ex
periència per concertar i que hi 
hagi diàleg social al territori" però 
"això no només vol dir amb ajun
taments sinó també amb agents 
econòmics i socials". A la vega
da, Camil Ros considera que "és 
un bon moment per fer propos
tes que puguin tenir un equilibri 
entre el que seria una economia 
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productiva i la sostenibilitat", ha 
expressat aquest dilluns a lleida 
el secretari general de la UGT a 
Catalunya. 

Per la seva banda, la Platafor
ma Stop JJOO exigeix "la publi
cació immediata" de tota la do
cumentació (estudis, projectes 
i informes) que s'han redactat 

La síndica d~ran busca 
sinergies amb l'associació 
de pobles bonics d'Espanya 

fins al moment relacionada amb 
els Jocs Olímpics d'hivern i que 
s'informi de l'import destinat a 
la preparació d'aquesta candida
tura, segons conceptes, des dels 
seus inicis. Els contraris a la can
didatura volen també que es fa
ci públic qui ha fet els encàrrecs 
per a la redacció d'aquests docu-

ments, els criteris i formes d'adju
dicació i quines empreses les han 
redactat. 

D'altra banda, l'Ateneu Co
operatiu la Baula acull aquest 
dissabte un debat sobre els Jocs 
Olímpic~, organitzat per l'Ateneu 
Cooperatiu la Baula i COR Nogue
rola-Diputació. 

La síndica d'Aran, Maria Ver
gés, es va entrevistar ahir amb 
el president de l'associació dels 
Pobles més Bonics d'Espanya, 
Francisco Mestre. El 2019, Ba
gergue va ser proclamat un dels 
Pobles més Bonics d'Espanya, 
una certificació de gran impor
tància per la marca de qualitat 
que representa aquesta entitat. 
"Després del positiu impacte i 
la trajectòria turística generada 

a Begergue amb la seva certi
ficació, des del govern del Con
selh Generau d'Aran treballem 
per veure si altres pobles de la 
Val d'Aran poden entrar a for
mar part d'aquesta xarxa tan 
important", afirmava la síndi
ca d'Aran, destacant que "su
mar-se a aquest projecte va en 
línia amb el nou plantejament 
de sostenibilitat turístic del go
vern d'Aran". 

FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu d'uns esquiadors a pistes 

cfarre
Resaltado


	M202202221

