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El Grup Alba 
presenta la 
proposta de 
calendari solidari 

El Grup Alba presenta demà 
dimecres la proposta d'aquest 
any del Calendari d'Advent So
lidari impulsat per I'AMPA de 
l'Escola Alba i la cooperativa 
Quàlia. Els beneficis del calen
dari es destinen a les activitats 
de lleure i colònies dels infants 
amb discapacitat de l'Escola Al
ba. Es comptarà amb la parti
cipació dels infants de l'Escola 
Alba. 

Tremp projecta una reforma 
de l'edifici de l'Ajuntament 
Sol·licita fons del 'Next Generation' en prq de 
l'eficiència energètica, l'accessibilitat i l'acús-tica 

La Seu d'Urgell 
acollirà unes 
jornades del 
medi natural 

L'alcalde de la Seu d'Urgell, 
Francesc Viaplana, i la regido
ra de Medi Ambient i Sosteni
bilitat, Núria Tomàs, presen
taran demà dimecres en roda 
de premsa les les Jornades de 
Conservació del Medi Natural. 
També participaran a l'acte el 
responsable de Green Wolf Na
ture i coordinador d'aquestes 
jornades, David Manzanera. 

l'Ajuntament preveu 
destinar més de 700.000 
euros a finançar reformes 
I Intervencions a la casa 
consistorial. El sistema 
elèctric I de calefacció 
per exemple és molt poc 
eficient. 

Tremp 
REDACCIÓ 

L'Ajuntament de Tremp ha pre
sentat un projecte de millora de 
l'eficiència energètica, accessibili
tat i acústica de la casa consisto
rial a la convocatòria de subven
cions pels fons Next Generation 
EU. 

Preveu destinar 724.015,21€ 
a finançar reformes i interven
cions en l'edifici consistorial. Ac
tualment, el sistema elèctric i de 
calefacció és poc eficient, l'envo-

FOTO: ACN I Alguns dels cuiners que van participar a la jornada, ahir 
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La capital del Jussà celebra 
una jornada amb la carn 
de corder de protagonista 
El corder del Pallars va ser el manteniment dels ramats i els 

'protagonista de la jornada de 
cuina del programa 'Al teu gust' 
que es va celebrar ahir a Tremp. 
L'objectiu d'aquesta jornada va 
ser oferir un espai de formació i 
divulgació per a professionals de 
tot el país, al territori d'origen i 
reivindicar el valor de la carn de 
corder tant per les seves quali
tats nutricionals i organolèpti
ques, com per la importància del 

pastors. Toni Massanés, director 
de la Fundació Alícia, va conduir 
l'acte i va defensar la carn de 
corder com un pilar fonamental 
de la gastronomia del territori i 
ve destacar la seva importància 
per l'economia local i dinamitza
ció comarcal. El sommelier Da
vid Seijas (del projecte "Gallina 
de Piel Wines") va conduir un 
maridatge de corder amb vins. 

lupant tèrmic de l'edifici és feble 
i en moltes parts manca d'aïlla
ment. A més, algunes sales de re
unions i el punt d'atenció al ciu
tadà tenen un aïllament acústic 
inexistent o inadequat. 

DIVERSES ACTUACIONS 

Per pal·liar aquestes mancan
ces, són diverses les actuacions 
que es duran a terme, com la ins
tal·lació d'elements del sistema 
d'il·luminació interior i exterior 
de tecnologia LEO més eficient 
que l'actual, instaHació de pla
ques fotovoltaiques d'autocon
sum, substitució del sistema de 
climatització, millora de l'aïlla
ment de la façana i substitució 
integral de totes les fusteries ex
teriors, millores acústiques, i re
formes als lavabos de la planta 
baixa per habilitar un nou lavabo 

FOTO: Aj.Ti'emp / Imatge de la casa consistorial de Tremp 

accessible, entre altres. 
l'ajuntament de la capital del 

Pallars Jussà treballa per obtenir 
l'ajuda europea dels fons Next 
Generation per poder portar a 

terme aquest projecte que aju
darà a millorar la qualitat i ac
cessibilitat dels espais i reduir els 
efectes del canvi climàtic, segons 
un comunicat de l'Ajuntament. 

Gimcana turística digital a l'Alta 
Ribagorça amb l'objectiu de 
donar a conèixer la comarca 
El producte ideat rep el nom de 'Pirineu Embruixat' 
El Pont de Suert 
REDACCIÓ 

El vicepresident primer, Jordi la
torre, i la presidenta del Consell 
Comarcal de l'Alta Ribagorça, Ma
ría José Erta, van presentar ahir el 
producte turístic 'El Pirineu Em
bruixat', una gimcana turística di
gital que recorrerà la comarca de 
l'Alta Ribagorça endegada com a 
nova estratègia del pla de promo
ció turística del Consell Comarcal 
de l~lta Ribagorça. 

'El Pirineu Embruixat' ofereix 
una aventura que contempla un 
màxim de 12 punts al llarg de 
tres recorreguts geoposicionats, 
al Pont de Suert, a Vilaller i a Boí. 
l'usuari que hi participi haurà 
de superar una sèrie de reptes 
(pregunta/resposta, lectura de 
QR, captura d'imatge o pregun
tes encadenades) que trobaran 
al llarg del recorregut, en forma 
de gimcana.'EI Pirineu Embruixat' 

FOTO: Dip~ / El nou producte es va presentar ahir a la Diputació 

parteix dels éssers llegendaris de 
les Bruixes dels Carantos de Vi
laller i fa menció a altres perso
natges mitològics, com les fades 
encantàries de la Vall de Boí, l'úl
tima habitant de Suert, al Pont de 

Suert, i les bruixes del Carantos 
a Vilaller. l'objectiu és valorar els 
nuclis antics dels tres municipis 
que en formen part i promoure 
la mobilitat dels visitants dins de 
la comarca. 
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FOTBoL -+ Previa Copa del Rey FOmoL. -+ Balón de Oro 

El Mollerussa ya lleva 
1.000 entradas vendidas 

La expectadón esta 
desatada en Mollerussa 
con el partido de mañana 
de la previa de la Copa del 
Rey contra el Cardassar. 
El premio es enfrentarse 
a un equipo de Primera 
División en caso de pasar la 
eliminatoria. 

Mollerussa 
D. B. 

FOro: M. B. (EFE) I La blaugrana ganó su segundo galardón seguido 

Alexia Putellas ensancha 
su leyenda y Benzema se 
consagra tros un gran año 

"las ganas de revivir la experien
cia del año pasado contra el Geta
fe ha hecho que la gente se haya 
tornado la previa como el partida 
contra un Primera y hacen bien". 
Son palabras del entrenador del 
CFJ Mollerussa, Jordi Cortés, que 
comprende la expectación con 
la que el club y la capital del Pla 
d'Urgell esperan el partida de 
mañana contra el Cardassar. 

FOTO: CFJ Mollerussa I Aficionados recogiendo sus boletos ayer 
La futbolista del Barça Alexia Pu
tellas se alzó ayer con el Balón 
de Oro femenina por segundo 
año consecutiva, por lo que se 
convierte en la primera jugadora 
que repite en el galardón crea
do en 2018. Putellas, ganadora 
de la liga y finalista de la Liga de 
Campeones, en la que fue de
clarada mejora jugadora, se im-

puso a rivales como su compa
triota Aitana Bonmatí. "Cada día 
quiero mejorar", dijo, y añadió 
que "hecho mucho de menos 
el fútbol" por su lesión. El fran
cés del Real Madrid se consagró 
como mejor jugador del mundo 
tras recibir a sus 34 años el Ba
lón de Oro. Gavi ganó el Kopa y 
Lewandowski el Müller. 

Al cierre de la edición de ayer, 
la entidad había vendido ya 1.000 
entradas para el encuentro y las 
previsiones de la entidad son lle-

gar a los 2.000 espectadores, tal 
y como explicó el presidente del 
club, Jaume Vallverdú. El dirigen
te destacó que "respecto al año 
pasado tenemos mas experiencia 
y, por ejemplo, el dispositiva de 
seguridad quedó listo en dos ho
ras". Para lluís Cortés, el equipo 

se toma el partida "como un pre
mio por la excepcional trayectoria 
que llevamos desde enero". Vall
verdú también agradeció el for
mato porque "ha sido un acierto 
de la Federación que premia a los 
modestos. El año que viene esta 
prevista y espero que siga". 

:-- JORNADA lS! de fecha 18 de Octubre al 20 de Octubre del 2.022 I 
l' divislón (1.8 Lip SANT ANDER) /l' Divisióo IN GLA TERRA ( PREMIER Leagur) 

Cl..ASIFICACION 1' diVisíón· 22;231Lal~ SANTANDER} 
PS SlUlP.O:: ~L.;,4WJ(!p¡íS":e<i~JPP{.-rn::t'Gn, 

Rea I Mol rid 9 25 8 I O 22 3 
R: ~rcelollill 9 7 1 21 4 

At lético Madrid 9 6 2 15 7 
4 Real Socieclild 9 6 2 t5 12 
5 Real letll 9 19 li 1 2 1l ' ~~l~~~~~---~--ll--~--~-3--~--~ 
7 Valencia CF 
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Lalmafian_a 
LA QUINIElA CONDICIONADA PRONOST. C. B. Trlp/JOob 

1 SEVILU VALENCIA 1 x 1 1 
2 GET AFE A THLETIC CLUB 1 x 2 2 X2 
3 A T. MADRID RAYOVALLECAND 1 1 
4 C.loiZ BEllS 1 x 2 x 1X2 
5 VAUADOLID CELTA 1 x 1 x 
6 REAL SOCIEDAD MALLORCA 1 1 
7 E LC HE REAL MADRID 2 2 
8 ALMERIA GIRONA 1 x 2 x 1X2 
9 OSASUNA ESPANYOL 1 x 1 1X 
10 BRENTfORD CHELSEA 1 x 2 2 X2 
11 UVERPOOL WEST HAM UNITED 1 1 
12 NEWCASTLE EVERTON 1 x 1 1 
13 MANCHESTER UNITED TOTTENHAM 1 x 2 1 1X2 
14 FULHAM ASTON Vlll..A 1 x 1 
P15 BARCELONA VILLARREAL -.--:1 l 2 • o 

1.143 Apuestas I 857 25 €uros I 
5 TRIPLES+ 5 DOBLES VARIANTES: S· 7 DOSES: ~ COLUMNA BASE 

3-5 ACIERTOS: 0-2 & 5-9 

I En las Condiciones NO entra el Plena oliS 

lth:J:H .. foVE · r:.olo•i.il!i• Jflrc 

HORA DIA 

1 SEVILLA VALENOA 19:00 Mart 18-0ctubre 

2 GET AfE ATHLETIC ClUB 20:00 Mart 18-0ctubrt 

3 AT. MADRID RAYO VALlfCANO 21:00 Mart 1&-0ctubre 

4 d.DIZ SETIS 1900 M1érc 19-0ctubre 

5 VALlADOLID CELTA 19:00 Mlérc 19-0ctubre 

6 REAL SOCJEDAD MAU ORCA 20:00 Miérc 19-0ctubre 

7 EL CHE REAL MADRID 21:00 Miérc 19-0ctubre 

8 -'•'•'i"> ..... ·'" -· ! 

9 _., ..... .· ·' 
10 BRENTFORD CHELSEA 20:30 M1érc 19-Dctubre 

11 LIVERPOOL WEST HAM UNITED 20:30 Miérc 19-0ctubre 

12 NEWCASTLE EVERTON 20:30 Mlérc 19-0ctubre 

13 MANCHESTER UNITED TOTTENHAM 21:15 Miérc 19-0ctubre 

14 : ." .. I -: 

P15 .... , ... -n dt.t. .,.. '>UO<L'"'= 

POUDEPOiliiVO 

I El equipo 
del Club Atletisme La Pobla 

Ocho atletas del 
club de la Pobla 
de Segur en la 
'Vertikalm' 
El pasado fin de semana se dis
putó la Vertikalm: Campeona
to de Catalunya del kilómetro 
vertical (FEEC) en Puigsacalm 
(Vall d'en Bas). Ocho atletas del 
Club Atletisme La Pobla de Se
gur/Ceps disputaran la carrera 
en modalidad infantil y cadete. 
Destacar la primera posición 
Rabab Ouzemmou (infantil) y la 
tercera de Claudia Llesuy. 
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