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FOTO: Aj. Almacelles/ Són per les zones amb limitació horària 

Reparteixen rellotges per 
estacionar a Almacelles 
L'Ajuntament d'Almacelles va 
repartir rellotges per a l'estacio
nament de vehicles en les zones 
de limitació horària per a l'apar
cament, situades en la zona del 

Centre Històric. D'aquesta ma
nera, es facilita la mobilitat en 
l'estacionament de vehicles en 
les zones de més afluència de 
compradors i de visitants. 

Alcoletge inicia la Festa 
Major amb un pregó marcat 
per la igualtat i la joventut 
L'Ajuntament d'Alcoletge ha pro
posat a Joan López Elo "Joanee', 
jugador del Lleida Esportiu, i a 
Vanessa Núñez Capón, jugadora 
i capitana del SE AEM Femení, 
per al pregó de la Festa Major 

del municipi aquest divendres a 
les 18.30 h al Carrer Nou. Amb 
aquesta acció l'Ajuntament vol 
fer palesa la seva aposta per la 
igualtat i per la gent jove i amb 
empenta. 
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NECESSITATS D'AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS 
(M3/HA). DEL 15 AL 21 DE SETEMBRE 

---~'---'' 

El POAL LA TORRES 
AI1011A (PLA GRA1IAOfllA AliUA 5fGRE MAIALS CULTIUS ISfGIIll U L) GARRIGUES) (NOGUERAl (SEGRIÀ) 

Pomera 145 178 -175 182 

Perer 56 102 83 88 

Presseguer agost 56 83 88 102 
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Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC, 
setmana del8 de setembre al14 de setembre de 2021. El reg més la pluja efectiva 

i l'aigua en el sòl han d'igualar els consums d'aigua del cultiu. Les dades es 
refereixen a plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d'aigua 

1 per plena disponibilitat d'aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dosis. 
Per convertir la dosi de m3/ha a I/arbre, dividir per 10 el valor 

de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació. 
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Localitzada una nova 
població de cranc de 
riu autòcton a l'espai 
de Col legats-Queralt 
És una espècie protegida d'alt valor, 
en regressió a la majoria de rius 
Els Agents Rurals amb la 
col-laboració de l'Escola de 
Pesca del Pallars Sobirà i 
un grup de voluntaris han 
localitzat una nova població 
de cranc de riu autòcton 
(Austropotamobius pallipes) 
a l'Espai Natural Protegit 
de Collegats-Queralt, al riu 
Noguera Pallaresa. 

La Pobla de Segur 
ACN 

La troballa s'ha fet durant un cens 
nocturn organitzat després que 
els Agents Rurals fa uns mesos lo
calitzessin excrements de llúdriga 
amb restes de cranc autòcton, 
que apuntaven a una presència 
de l'espècie a la zona. Ara s'ha 
pogut constatar que en tot l'espai 
protegit de Collegats hi ha una 
població de cranc autòcton molt 
ben estructurada. Aquest cranc 
és una espècie protegida que es
tà clarament en regressió a tota la 
península Ibèrica. 

Tot apunta que els crancs lo
calitzats a Collegats poden ser 
descendents dels que els Agents 
Rurals van alliberar l'any 2005 
després d'un rescat, de més de 
vint mil exemplars, que es va fer 
al canal de Gavet. 

El consistori de 
Vielha renova el 
conveni amb la 
llar de jubilats 
L'Ajuntament de Vielha e Mi
jaran ha renovat el conveni de 
col·laboració amb la junta de la 
llar del jubilat "Sant Miquèu" de 
Vielha. Una col-laboració que va 
acompanyada d'una partida de 
20.000 euros amb la qual el con
sistori pretén continuar ajudant 
a la junta d'aquesta instal·lació 
municipal perquè pugui preparar 
i desenvolupar el programa d'ac
tivitats anuals. 

FOTO: Agents Rurals/ La troballa s'ha fet durant un cens nocturn 

D'aquests, prop d'un miler van 
ser trasl ladats pel cos operatiu so
ta la presa de Llania, aigües avall 
de Collegats, des d'on probable
ment amb els anys han anat re
muntant el riu ñns a consolidar 
una nova poblffCió en aquest es
pai protegit on conviuen amb la 
bona població de truita autòcto
na i llúdriga. 

Els Agents Rurals faran un se
guiment d'aquesta població de 

cranc de riu autòcton, una espè
cie amb un elevat valor ecològic 
dels ecosistemes fluvials, i que 
serveix com a indicador del bon 
estat de les aigües continentals. 
Durant els darrers trenta anys, ha 
patit una regressió a la majoria 
dels rius i rierols de Catalunya, on 
era una éspècie abundant i el De
partament d'Acció Climàtica, Ali
mentació i Agenda Rural t reballa 
per a la seva repoblació. 

FOTO: AJ. Vlelha/ El conveni comporta una partida de 20.000 euros 
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Lizaso retreu a 
Movistar que no 
estan actuant per 
resoldre l'avaria 

L'avaria de telèfon i lnternet a 
Camarasa segueix, i la indig
nació de l'alcaldessa, també. 
Precisament, Elisabet Lizaso re
treia, des de Twitter, a Movistar 
que encara no havien solucio
nat l'avaria, tot i que des de la 
Diputació se'ls hi havia comu
nicat que, fent les voladures 
de roques, podia passar. Lizaso 
setenciava que "no veiem ni sa
bem on esteu treballant". 

El descens de matrícules a les llars 
d'infants de Balaguer pot suposar 
haver de prescindir de 5 persones 
La Paeria ho aborda amb elles i el comitè d'empresa 

Un total de 724 
persones queden 
inscrites a les 
borses de Correos 

Correos va publicar ahir les 
borses de treball definitives, 
un cop finalitzat el procés de 
tractament de les sol·licituds i 
haver resolt les reclamacions. 
A Lleida, un total de 724 perso
nes de les 58.122 inscrites a tot 
Espanya han quedat inscrites, 
ordenades segons la puntuació 
obtinguda d'acord amb els cri
teris establerts en les bases de 
la convocatòria. 

Balaguer 
J.C. 

Balaguer ve patint, des de fa un 
temps, una forta baixada de na
talitat_i, en conseqüència, de ma
triculacions a les llars d'infants. 
Enguany hi ha formal itzades unes 
80 matrícufes, quan hi ha places 
per 154 alumnes, i això comporta 
una reducció notable de la feina 
a fer. 

Aquesta situació ha obligat 
la Paeria a plantejar-se haver de 
prescindir de S persones per una 
"manca clara d'alumnat", segons 
explica el Paer en Cap, Jordi Igna
si Vidal. Una manca que, després 
de l'any de pandèmia, esperaven 
remuntar però que no ha estat 
així. Concretament, "s'ha parlat 
amb cinc persones de llar d'in
fants el Patufet que no són fixes 
- 2 professores i 3 educadores- i 

FOTO: G.O./ És un vi blanc del qual se n'han embotellat 1.200 ampolles 

Cal Mandrat de Montellà 
presenta al públic el seu 
primer vi \Campgran 2020' 
Cal Mandrat de Montellà, a la 
Cerdanya, presenta aquests di
es el seu primer vi Campgran 
2020, un vi blanc de cupatge de 
riesling i gewürztraminer, del 
qual només se n'han embote
llat 1.200 ampolles en la seva 
primera anyada. Javier Güell i 
Silvia Gaminde són els propi
etaris i responsables d'aquest 
nou projecte vitivinícola d'alta 

muntanya que es va iniciar amb 
la plantació de les primeres vi
nyes el 2016 al terme munici
pal de Montellà i Martinet de 
Cerdanya, al límit nord del Parc 
Natural del Cadí-Moixeró a una 
altitud de 1.250 metres. Sergio 
Si lguero i Albert Puignau de Ví
nic assessoren Cal Mandrat i 
han estat els enòlegs d'aquesta 
primera anyada. 

FOTO· I La llar d'infants El Patufet de la capital de la Noguera 

s'ha fet amb antelació perquè si 
tenen alguna altra alternativa la 
puguin agafar", defensa. La situ-

ació és complicada, ho reconeix 
Vidal, però la Paeria treballa per 
"fer el menys mal possible" i ai-

xò passa també per mirar de "fa
cilitar la reubicació" d'aquestes 
persones. Des de l'Ajuntament 
no s'han fixat cap data màxim per 
prescindir dels seus serveis per
què en ser llars d'infants, un cop 
començat el curs es poden conti
nuar matriculant nens. Tot i això, 
"donem per fet que no es rever
tirà la manca d'alumnes", admet 
l'alcalde, que assegura que ja s'ha 
parlat dues vegades amb aques
tes persones i tres amb el comitè 
d'empresa. 

Precisament, ahir el regidor de 
Junts, Guifré Ricart, va exposar 
aquest tema a Ràdio Balaguer, 
des d'on criticava que des de la 
Paeria no s'hagués fet cap cam
panya per incentivar que hi hagi 
més inscrits. Per la seva banda, 
el Paer en Cap va remarcar que 
"creiem en els serveis públics". 

Alba Jussà oferirà un servei 
d'habitatge per a les persones 
amb discapacit&t intel·lectual 
El servei arrencarà a parti r del gener de l'any 2022 

La Pobla de Segur 
ACN 

La cooperativa Alba Jussà oferirà 
un servei d'habitatge i acompa
nyament a la vida independent 
per a persones amb discapaci
tat intel·lectual al Pallars Jussà. 
Aquest servei arrencarà a partir 
del gener del 2022 a la Pobla de 
Segur. Es t racta d'un equipament 
públic d'acolliment residencial, 
de caràcter temporal o perma
nent, adreçat a persones amb un 
grau de discapacitat intel-lectual 
igual o superior al 33% i que ne
cessiten la provisió d'un servei 
amb suport de caràcter residen
cial. Seran dos pisos amb habi
tacions individuals i jardí. que es 
convertiran en una casa adapta
da i amb suport per les persones 
que vulguin anar-hi a viure. Tin
drà una cabuda per atendre a sis 

FOTO: Alba Jus I El projecte neix de la necessitat detectada a la comarca 

persones. 
Aquest nou projecte, que 

compta amb el suport de l'Ajun
tament, neix de la necessitat de
tectada a la comarca després que 
persones i famílies manifestessin, 

per una banda, la voluntat d'al
gunes d'elles d'emancipar-se del 
nucli familiar amb els suports ne
cessaris i per una altra, la preocu
pació de les famílies envers el fu
tur dels seus fi lls o fami l i~s quan 
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L'INEFC Pirineus s'estrena a 
la Seu i suposarà "un abans 
i un després" per al territori 
La secretària general de l'Esport, Anna Cau la, lloa 
la paritat assolida entre els alumnes dels estudis 
La Seu d'Urgell 
ACN 

El Parc del Segre de la Seu d'Urgell 
va acollir ahir l'acte d'inauguració 
oficial del nou centre d'INEFC Pi
rineus, on quaranta alumnes han 
començat el primer curs del grau 
universitari de Ciències de l'Acti
vitat Física i l'Esport {CAFE). La se
cretària general de l'Esport, Anna 
Caula, va assegurar que aquests 
estudis suposaran "un abans i 
un després" de cara a donar "ri
quesa i vida" al territori com, ha 
afegit, al seu dia ho van ser les 
instaJ.Iacions del Ràfting Parc que 
es van posar en marxa pels Jocs 
Olímpics de Barcelona 92. A més, 
va afirmar que és un "orgull" que 
la meitat dels estudiants siguin 
noies i va dir que tot plegat ho 
veu com una "peça fonamental" 
per aconseguir fer més passos 
per "feminitzar" l'esport. 

Caula va destacar que I'INEFC 
Pirineus "no és un projecte qual
sevol", tant pel fet que suposa 
obrir un tercer centre a Catalunya 
i apostar per fer-ho a la Seu d'Ur
gell com perquè aquest estigui 
"associat a l'emoció". En aquest 
sentit, va explicar que va en la 
línia d'aprofitar la "singularitat" 
per tirar endavant una propos
ta diferent. Per la seva banda, el 
director de I'INEFC, Eduard ln
glés, va assegurar que la posada 

FOTO: ACN / La secretària general de l'Esport, Anna Cau la, va inaugurar oficialment el curs d'INEFC Pirineus 

en marxa dels nous estudis és 
"un somni fet realitat" i que es
pera que les "mirades il-lusiona
des" dels quaranta alumnes de la 
primera promoció serveixin per 
crear-ne de nous. 

Mentre, el rector de la Univer
sitat de Lleida, Jaume Puy, va po
sar en valor el fet que en quatre 

Veïns del Pallars Jussà es 
manifestaran contra la MAT 
el proper dia 9 d/ octubre 

anys hi haurà més de 200 perso
nes cursant els estudis de CAFE 
a la Seu d'Urgell, el que suposa 
una font per atreure "talent" a 
les comarques del Pirineu. Tam
bé va demanar "compromís" als 
alumnes i l'ha reclamat a les ins
titucions per a què donin suport 
als nous estudis i les universitats. 

conjunt de parcs eòlics denomi
nats 'Clúster Begues_PFot-539 
AC' i la seva infraestructura d'eva: 
cuació, que comprèn la central. 
fotovoltaica Jaime I (de 40 MWp i 
situada a Aragó), així com la seva 
infraestructura d'evacuació. 

Ara, els contraris a aquest pro
jecte han dit que es posen a tre
ballar de manera immediata en la 
recollida d'al·legacions contrari
es a aquest projecte atès que el 
període d'al·legacions acaba les 
properes setmanes. Pel que fa a 
la marxa lenta que anirà del port 
de Corniols fins a Tremp, serà la 
primera de les accions que pre
para la Plataforma unitària contra 

D'altra banda, el diputat de la cor
poració provincial Marc Baró va 
destacar la inversió- que fa la Di
putació de Lleida en el centre per 
fer que "el Pirineu no sigui només 
un lloc on es practiquen esports 
de muntanya, sinó que sigui un 
lloc on s'estudiïn, s'investiguin i es 
millorin". 

Alcarràs recupera 
el seu programa 
d'activitat física per 
a persones adultes 
L'Ajuntament d'Alcarràs, mit
jançant el seu Patronat Muni
cipal d'Esports, recupera per 
aquest curs 2021-22 el pro
grama d'activitats físiques per 
adults 'Fem Esport' amb vint-i
una propostes com ara l'entre
nament funcional el running, 
la marxa nòrdica, el zumba, el 
cycling (amb bicicleta estàtica 
i diferents nivells) o els hipo
pressius i el ioga. Les diferents 
activitats s'iniciaran eiS d'octu
bre i la inscripció es pot fer al 
Patronat Municipal d'Esports 
de dilluns a divendres. 

FGCpromou 
l'ús de bicicletes 
elèctriques a les 
seves estacions 

Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) ha incorpo
rat bicicletes elèctriques a les 
estacions de muntanya de La 
Molina, Vall de Núria, Boí Taüll i 
Vallter destinades a què el per
sonal realitzi els desplaçaments 
interns i eviti, així, l'ús de vehi-
cles de gasoil. · 

Aproven implantar 
punts de trobada 
a la Seu d'Urgell, 
Tremp i Vielha 
La Comissió de Drets Socials del 
Parlament va aprovar ahir la 
Proposta de Resolució del PSC, 
que per implantar punts de tro
bada a Vielha, Tremp i la Seu 
d'Urgell. Són serveis gratuïts en 
llocs neutrals per atendre i pro
tegir menors en situacions de 
conflictivitat familiar. 

Una trentena de veïns del Pallars 
Jussà, majoritàriament de les 
plataformes 'Salvem el Pallars' i 
'Contra l'Autopista Elèctrica del 
Pallars', va decidir ahir en assem
blea convocar una marxa lenta, el 
proper dia 9 d'octubre, per mos
trar el seu posiciona ment contrari 
al projecte que inclouria una ma
crocentral eòlica situada a Osca i 
les seves infraestructures d'eva
cuació fins a Isona (Pallars Jussà), 

que afectaria també els municipis 
de Castell de Mur, Tremp i Gavet 
de la Conca. Durant l'assemblea 
s'ha acordat iniciar de manera 
immediata una recollida d'al·le
gacions contra aquest projecte 
de línia de molt alta tensió. A fi
nals de juliol es va publicar al BOE 
el procediment administratiu de 
tramitació de l'Estudi d'Impacte 
Ambiental i la sol·licitud d'Auto
rització Administrativa Prèvia del aquest projecte. FOTO: ACN I Assemblea de la Plataforma contra l'Autopista Elèctrica 
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