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El Patronat 
dona visibilitat 
al turisme 
ornitològic 
El web del Pat ronat de Turis
me de la Diputació de Lleida 
ha incorporat recentment un 
nou apartat destinat al turisme 
ornitològic o 'birding', un espai 
mitjançant el qual vol transme
tre als usuaris l'àrea excepcio
nal que representa el Pirineu i 
les Terres de Lleida pel que fa al 
turisme ornitològic i el fet que 
durant qualsevol època de l'any 
i en un viatge curt, en temps i 
distància, a Lleida es poden ob
servar una gran varietat d'espè
Cies d'ocells, incloses algunes 
de les especies més rares d'Eu
ropa. 

Fraga potencia 
el reciclatge 
de vidre en el 
sector hostaler 

L'Ajuntament de Fraga i Ecovi
drio han engegat una iniciativa 
per potenciar els hàbits de reci
clatge d'envasos de vidre entre 
el sector de l'hostaleria local. 
L'Ajuntament de Fraga realitza, 
des de fa temps, diverses acci
ons per aconseguir una ciutat 
més neta, sostenible i, sobre
tot, més habitable. A la línia 
d'aquest treball, s'ha iniciat una 
nova campanya adreçada al 
sector hostaler per tal d'ajudar 
a millorar i consolidar la pràcti
ca del reciclatge d'envasos de 
vidre a bars i restaurants de la 
ciutat. Amb aquesta campanya 
no només es pretén millorar els 
objectius de recuperació i re
ciclatge, sinó que a més es vol 
faci litar a l'hostaleria de Fraga 
la tasca que suposa la gestió de 
residus de vidre. 

La síndica d'Aran aborda 
la crítica situació actual 
de la llengua: "Ens morim" 
En una intervenció al Parlament, Maria Vergés 
demana ((solucions urgents" i més competències 
Barcelona 
ACN 
La síndica d'Aran, Maria Vergés, 
va traslladar ahir als grups parla
mentaris la seva preocupació da
vant la crítica situació per la qual 
passa la llengua de la Val. "Ens 
morim!", va assegurar, tot afegint 
que el baix ús social de l'aranès 
també implica que "mori la ins
titució i, per tant, la capacitat de 
decisió des del propi territori". 
Per aquest motiu, va demanar 
més recursos per tirar endavant 
polítiques que contribueixin a 
revertir aquesta situació i garan
tir-ne la seva "pervivència". Pel 
que fa al mercat immobiliari, va 
reclamar "solucions urgents" i 
més competències per fer front al 
problema de la manca d'habitat
ges a preus assequibles, derivat 
dels destinats a ús turístic i que 
fan la "competència" al sector 
hostaler, va dir. 

Vergés va recordar les da
des de l'enquesta lingüística que 
aquest octubre es va dur a terme 
entre els alumnes de l'Institut 
d'Aran, on es va revelar que un 
17,9% d'ells assegurava que l'ara
nès és la seva llengua familiar i un 
18,8% va declarar tenir-la com a 
llengua d'identificació. Per la sín
dica, la manca de recursos per fer 
front a aquesta situació "lamina 
l'autonomia en la seva globalitat" 
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i va voler deixar clar que "la mort 
de l'aranès implicarà, tard o d'ho
ra, la mort també del català", en 
tractar-se, ha assegurat, de dues 
llengües que "comparteixen pro
blemàtiques", com ara el descens 
del seu ús social. Respecte a la 
iniciativa legislativa que han pre
sentat aquest dijous al Parlament 
per modificar la Llei 8/2022 sobre 

l'ús i l'aprenentatge de les llen
gües oficials en l'ensenyament 
no universitari, va demanar als 
grups parlamentaris que es pugui 
tramitar pel procediment de lec
tura única per "resoldre aquesta 
situació en la major brevetat". Tot 
i això, va reconèixer que és cons
cient que en aquesta norma no 
hi va haver cap "intencionalitat" 

d'eliminar el caràcter de llengua 
vehicular de l'aranès a l'escola. 

La síndica d'Aran va explicar 
que actualment compten amb 
100.000 euros per dur a terme 
polítiques de caire lingüístic i que 
l'augment de recursos econò
mics que demana aniria destinat 
a millorar la formació, fer més 
campanyes de sensibilització o 
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augmentar la presència als mit
jans de comunicació. La majoria 
de grups parlamentaris van vo
ler manifestar-li el seu suport en 
aquest punt i Vergés va voler dei
xar clar que no vol"conflictes per 
la llengua" i que veu el traspàs de 
competències en aquest àmbit 
com una "prioritat absoluta" pel 
govern de la Val. 

Quant al pressupost per a les 
polítiques d'habitatge, Vergés va 
demanar més competències per 
al Conselh "per ser més efectius" 
a l'hora de capgirar la situació. 

Reivindiquen a Tremp els 
geoparcs com a "eines de 
coneixement dels orígens" 

misses de potenciar els produc
tes de proximitat i de qualitat que 
ho són precisament per la seva 
qualitat de ser sostenibles; és a 
dir, de respectar sempre l'entorn 
en el qual ens desenvolupem". 

Finalment, va recordar que el 
ple de mes d'octubre va donar 
llum verda al conveni de col·la
boració de Promoció Econòmi
ca amb l'll.ssociació Geoparc per 
consolidar l'estratègia digital del 
Geoparc Orígens com a desti
nació turística, amb una aporta
ció de 405.000 euros fins a l'any 
2024, per a promoure la venda 
online de productes locals i iden
tificar els valors del paisatge. 

El president de la Diputació, Jo
an Talarn, va participar a l'acte 
d' inauguració de les 7es Jornades 
Obertes del Fòrum espanyol de 
Geoparcs, que se celebraran en
tre els dies 2 i 4 de novembre, al 
Centre Cultural La Lira, de Tremp, 
sota l'organització de Geoparc 
Mundial de la UNESCO Orígens. 
Durant la seva intervenció, Talarn 
va destacar la feina dels geoparcs 

de "fixar aquest ampli i ric terri
tori que abasta quatre comar
ques lleidatanes dins l'imaginari 
d'aquelles persones de tot el món 
interessades en gaudir del conei
xement sobre els nostres orígens 
com a civilització". En aquest sen
tit, va recordar la implicació de la 
Diputació en la transformació di
gital del Geoparc Orígens, accions 
que va dir "les fem sota les pre- FOTO: Diputació/ El president Talarn va inaugurar les jornades de Tremp 
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