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PROMOCIÓ l&li~ME 

El Sobirà crea una . . , , . 
assoc1ac1o tunst1ca per 
promoure la comarca 
I SORT I Quinze ajuntaments, 
el consell comarcal, el Parc 
Nacional d'Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, el 
Parc Natural de l'Alt Pirineu 
i Ferrocarrils de la Genera
litat han creat l'Associació 
Turística del Pallars Sobirà 
per fomentar el turisme a la 
comarca i unificar els criteris 
de promoció. Es preveu que 
el sector de l'hostaleria i els 
esports d'aventura s'adherei
xin a l'entitat. 

Un dels principals pro
jectes que haurà de liderar 
l'associació és el desplega
ment del projecte Bike Natu
ra-Aventura Pallars Sobirà, 
que rebrà més de 2,3 milions 

d'euros dels fons Next Gene
ration de la Unió Europea. 

El president de l'ens co
marcal, Carlos Isús, va apun
tar que l'entitat s'ha creat per 
reordenar l'estratègia turísti
ca i posicionar el Sobirà com 
a referent turístic i no només 
vendre l'esquí. S'han marcat 
com a repte dissenyar el fu
tur turístic de la comarca per 
als propers deu anys. 

Isús va explicar que els 
dos espais naturals prote
gits només tindran veu en 
aquesta associació, mentre 
que el pes important serà per 
als ajuntaments de la comar
ca i del consell comarcal del 
Sobirà. 

A la venda demà entrades del Festival d'Alguaire 
I LLEIDA I L'organització del festival de música que se celebrarà 
a l'aeroport d'Alguaire el20 de maig traurà demà a la venda 
les primeres entrades amb preus a partir de 15 euros, com 
Ja va avançar SEGRE. Al Lleida Airport Remember Festival 
actuaran 30 DJ i des de l'organització van explicar que el 
cap de cartell serà un artista internacional. 

Prova pilot per capturar conills a Vila-sana 
1 VILA-SANA 1 Acció Climàtica posa en marxa avui la prova pilot 
per capturar conills a l'estany d'Ivars. Es tracta d'unes xarxes 
adapt~des que es coJ.loquen entre els camps de cultiu i els 
caus. Es una de les mesures per controlar la sobrepoblació 
de conills a les comarques del pla. 

Guissona impulsa comunitats energètiques locals 
I GUISSONA I Guissona ha impulsat la creació de comunitats 
energètiques locals. Tenen com a objectiu cedir les teulades 
d'espais públics per instaHar-hi plaques solars i disposar 
d'una producció pròpia d'energia amb un cost reduït. 

Visites a camps per a joves pagesos al Jussà 
I TREMP I El consell del Jussà ha impulsat visites a parceJ.les de 
cultius experimentals que s'han posat en marxa recentment 
perquè joves agricultors descobreixin aquestes explotacions 
i coneguin altres maneres de treballar la terra. 
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METEOROLOGIA TEMPORAL 

Un home abocant sal ahir a Sant Guim de Freixenet després de la nevada. 

Neva al pla i el Pirineu 
arriba als 20 graus negatius 
Fins a 15 centímetres a Aran i temperatures rècord en 11 anys 

REDACCIÓ I X.S. 
1 LLEIDA I La borrasca Juliette va 
provocar ahir una caiguda en 
picat de les temperatures. A 
Boí els termòmetres van mar
car -19,6 graus, el registre més 
baix de tot Catalunua, mentre 
que a Port Ainé la sensació tèr
mica va arribar a ser de -42,5 
graus. La d'ahir va ser una de 
les jornades més fredes i el Ser
vei Meteorològic de Catalunya 
va indicar que en algunes zo
nes del Pallars i la Cerdanya 
es van arribar a registrar les 
temperatures més baixes des 
del febrer del 2012. A Lleida 
ciutat, el fred també va ser in
tens i la temperatura màxima 
va ser de 8,5, quan diumenge 
es va situar en 13,2. 

Les nevades dels últims dies 
han deixat fins a 15 centíme
tres de nous gruixos a la Val 
d'Aran, mentre que al Sobi
rà han caigut 10 centímetres 
i a l'Alta Ribagorça, 5. La neu 
també va arribar fins al sud 
de la Segarra, des de Talavera 

Una font congelada a Rialp. 

fins a Ribera d'Ondara i Sant 
Guim de Freixenet. L'alcalde 
d'aquest últim municipi, Fran
cesc Lluch, va explicar que va 
nevar durant més d'una hora 
a partir de les 6 de la matina
da i va deixar gruixos d'uns 
3 centímetres. La nevada 
va posar en alerta els ser-

veís d'emergència al tram de 
l'A-2 entre la Panadella i Cer
vera, on es van poder veure 
mitja dotzena de camions re
tirant la neu del voral. 

A partir d'avui s'espera que 
les temperatures comencin a 
pujar. A mé.s, es preveuen no
ves nevades a Aran. 
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INFRAESTRUCTURES PROJECTES 

Madrid encarrega el projecte 
de dos nous accessos a I'AP-2 
Un a Castelldans i un altre entre Tarrés i Vimbodí li Adjudicat 
p .... L. ._., JI 'aqt..I a dos anys 

X. RODR(GUEZ 
I LLEIDA I El ministeri de Trans
ports ha encarregat el projecte 
per habilitar dos nous acces
sos a l'AP-2. Un es construi
rà a Castelldans i enllaçarà 
amb la carretera que va cap a 
Puigverd de Lleida (L-702) i el 
segon s'habilitarà entre Tarrés i 
Vimbodí, a la intersecció entre 
l'autopista i l'N-240. La redac
ció del projecte, que haurà d'es
tar llest d'aquí a dos anys, s'ha 
encarregat a l'empresa BAC 
Engineering Consultancy 
Group i costarà 291.522 euros. 

Aquests dos accessos s'in
clouen en un programa d'ac
tuacions a l'AP-2 i l'AP-7 per 
millorar la funcionalitat i ac
cessibilitat d'aquestes vies des
prés del final dels peatges el 
setembre del 2021. En l'actu
alitat l'autopista compta amb 
un enllaç cada 12 quilòmetres, 
amb accessos a Lleida ciutat, 
les Borges, Soses i l'Albi. 

Obres a la primavera a l'A-2 
D'altra banda, el subdele

gat del Govern de l'Estat, Jo
sé Crespín, va recordar que 
aquesta primavera comença
ran les obres per reparar el 
ferm de l'A-2 a la variant de 
Cervera i el tram entre Alpicat 
i el límit amb la província d'Os
ca. Aquestes obres compten 
amb un pressupost de més de 
22 milions i es duran a terme 
per fases. 

MUNICIPIS TURISME 

Arbeca impulsa 
les rutes verdes 
de cabanes i 
la del canal · 
Planten 500 arbres 
al Principal 

MARIA MOLINA 

Les destrosses que va provocar l'allau al santuari de Salgar. 

Ajuts per a obres contra allaus 
de roques a Foradada i Guimerà 
• La Diputació va aprovar 
ahir dos ajuts per als ajun
taments de Foradada i Gui
merà per fer front a obres 
d'urgència derivades de 
despreniments. Aquestes 
subvencions ascendeixen 
a més de 231.000 euros. 
En el cas de Foradada, els 
124.635 euros es destinaran 
als treballs d'estabilització 
del pendent de Salgar arran 
de l'esllavissada de roques 
que a mitjans de desembre 

va danyar el santuari del 
Salgar i va obligar a tancar 
per precaució el camí d'ac
cés. També es destinaran a 
repara r els danys al tem
ple. A Guimerà, l'ajuda de 
106.437 euros servirà per 
a la segona fase de la con
solidació d'un talús i evitar 
que caiguin roques sobre un 
habitatge. Al setembre hi 
va haver un despreniment 
que va destrossar la coberta 
d'un magatzem. 

SEGRE 
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ADMINISTRACIÓ ERSONAL 

Sis aspirants opten a 
la plaça de tresorer 
de Balaguer 
E. FARNELL 
I BALAGUER I Sis aspirants opten 
a la plaça de tresorer munici
pal a la Paeria de Balaguer. 
El consistori ha publicat la 
llista dels admesos que pas
saran l'examen el proper di:a 
16 març. La persona titular 
que ocupava aquesta plaça a 
la capital de la Noguera es va 
jubilar al desembre i la Paeria 
va fer una crida per trobar 
personal qualificat per pro
veir el lloc de tresorer interí. 
Va obrir una convocatòria 
urgent que va quedar deser
ta al no presenta r-s'hi cap 
aspirant. 

Sis candidats 
Ara , en aquest nou con

curs sis són els candidats a 
cobrir la plaça, que requereix 
habilitació estatal. Mentres
tant, la Paeria té en tràmit un 
altre concurs per a la plaça 
de secretari després que la 
persona que ocupava aquesta 
plaça l'últim any sol· licités un 
trasllat per qüestions perso-

La Diputació 
convoca una plaça 
de vicetresorer 
• La Diputació ha apro
vat les bases i ha obert una 
convocatòria per proveir 
una plaça de vicetresorer. 
Aquest càrrec requereix 
habilitació estatal i té ca
ràcter provisional o en co
missió de serveis. La con
vocatòria té com a requisit 
conèixer el català després 

·d'una polèmica l'any pas-
sat al no incloure-ho ini
cialment en la plaça de 
tresorer. 

nais. La necessitat constant 
de substituir el personal ju
bilat o que se n'ha anat de 
Balaguer ha portat la Paeria 
els dos últims anys a convo
car fins a quatre concursos 
públics, tres per a la plaça de 
secretari. Altres processos 
van quedar deserts. 

El PSC exigeix que el Govern millori la via de la Terreta 

I TREMP I El PSC exigeix a la Generalitat que millori la carretera 
de la Terreta, que té una longitud de més de 31 quilòmetres. 
La diputada socialista Sílvia Romero va reivindicar "vies de 
comunicació dignes i segures". 

Amorós i Abella opten 
a l'alcaldia d'Isona 
I ISONA I L'alcaldessa d'Iso
na, Rosa Amorós, optarà a 
la reelecció a les eleccions 
municipals del maig vinent 
i tornarà a ser la candidata 
d'ERC, en una llista en la 
qual preveuen pocs canvis 
respecte a la de fa quatre 
anys. D'altra banda, Jean
nine Abella serà la líder de 
la llista de JxCat. Abella 
és diputada al Parlament i 
agafa el relleu de Constante 
Aranda, que va ser el can
didat el 2019. 

El PP ratifica les llistes 
de cinc municipis més 

I ARBECA/MOLLERUSSA I L'ajunta
ment d'Arbeca ha senyalitzat 
les seues dos vies verdes, la 
que enllaça Arbeca amb els 
Vilars a través del canal d'Ur
gell, on ja s'han plantat més 
de 500 arbres, i la de la pedra 
seca, en la qual s'han rehabili
tat tres cabanes, construccions 
típiques de la zona que estan 
declarades Patrimoni Imma
terial de la Humanitat per la 
Unesco. El consistori vol que 
aquestes dos vies siguin un 
reclam turístic dins d'altres 
iniciatives que l'ajuntament 
ha abordat com l'elaboració 
d'un mapa amb carrers i punts 
importants i establiments on 

Una de les casetes del canal d'Urgell al seu pas per Arbeca amb arbres plantats i passarel·la nova. 

I LLEIDA I El PP ha ratificat els 
candidats de cinc municipis 
més per a les eleccions del 
maig. Són Ferran Gómez 
(Castelldans), Marly Perei
ra (Castellnou de Seana), 
Jèssica Garcia (Artesa de 
Lleida), Xavier Arqué (Bell
puig) i Constanci Serrimo 
(Preixana). El PP preveu 
presentar entre 60 i 70 llis
tes i comptar amb candidats 
a totes les capitals excepte 
a Sort. 

allotjar-se. D 'altra banda, 
l'Estat ha concedit 3 milions 
al Canal d'Urgell per rehabi
litar casetes de reg on abans 
vivia el personal encarregat 
del seu manteniment al llarg 

de tot el Principal. A Arbeca 
s'han instaHat noves estruc
tures com passareHes, a part 
de la revegetació. 

Precisament, avui la presi
denta de la Confederació Hi-

drogràfica de l'Ebre, Dolores 
Pascual, i el president del Ca
nal d'Urgell, Amadeu Ros, pre
sentaran el pla director per a 
la millora de la biodiversitat 
del canal. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado


	S202302281

