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FOTO: Aj, B«pt/ Es trobaven al Raval de Lleida i a Marquès Olivart 

Les Borges Blanques retira 
les dues últimes cabines 
telefòniques del municipi 
Des d'aquest dilluns, les Borges 
Blanques ja no té cap cabina de 
telefonia al municipi, després 
que s'hagi produït la retirada 
de les dues últimes que queda
ven, al Raval de Lleida i al car
rer Marquès d'Oiivart. l'Ajunta
ment va sol·licitar per escrit a 
la companyia telefònica que es 
procedís a la retirada d'aquests 
elements que es trobaven fora 
de servei i en mal estat i, aquest 

dilluns, tècnics de l'empresa es 
van desplaçar fins a la capital de 
les Garrigues per retirar les ca
bines. l'alcaldessa de les Borges, 
Núria Palau, va explicar que "no 
hem volgut esperar més i hem 
demanat la retirada immediata 
de les cabines, ja que no podíem 
permetre que una gran empresa 
privada abandonés el seu mate
rial obsolet i fora de servei als 
carrers de les Borges". 

FOTO: A¡ents Rurals/ No tenia l'autorització especial preceptiva 

Denuncien una persona al 
Jussà per alimentar senglars 
Els Agents Rurals van denunciar 
ahir una persona al Pallars Jussà 
per posar punts d'alimentació a 
porcs senglars en una àrea pri
vada de caça sense tenir l'auto-

rització especial preceptiva. Des 
del cos recorden que alimentar 
els senglars comporta que es re
produeixin més i que augmenti 
la població de l'espècie. 

El SOC finança un total 
de 206 contractes en 
pràctiques a joves a la 
demarcació de Lleida 
Duren sis mesos i poden treballar en 
ajuntaments, consells comarcals i entitats 
Lleida 
REDACCIÓ 

El Servei Públic d'Ocupació de Ca
talunya (SOC) destina 2.266.000 
euros a la subvenció de 206 con
tractes en pràctiques per a joves 
durant sis mesos a ajuntaments, 
consells comarcals i entitats sen
se ànim de lucre de la demarca
ció de Lleida, dins del Programa 
de Garantia Juvenil, finançat pel 
Fons Social Europeu. Concreta
ment, el SOC destina 1.628.000 
eu ros a la contractació de 148 jo
ves a les comarques de Ponent, 
dels quals 95 a ajuntaments, 21 a 
consells comarcals i 32 a entitats 
sense ànim de lucre. FOTO: CaixaBank/ Ahir es va renovar l'acord amb CaixaBank 

Pel que fa a l'Alt Pirineu i Aran, 
el SOC subvenciona 58 contrac
tes a joves: 31 a ajuntaments, 15 
a consells comarcals i 12 a enti
tats, en aquest cas per un total de 
638.000 euros. Les entitats locals 
i socials subvencionades han de 
formalitzar els contractes com a 
molt tard el 30 de setembre i en
cara queden places sense cobrir. 
Les persones interessades es po
den dirigir a qualsevol Oficina de 
Treball per sol·licitar registrar-se 
en el procés de selecció. Alguns 
requisits per optar a un dels con
tractes són: tenir menys de 30 
anys i disposar d'un títol universi
tari o de formació professional de 
grau mig o superior. 

La Trobada Empresarial al 
Pirineu torna a l'octubre 
La Trobada Empresarial al Pi
rineu i CaixaBank han renovat 
l'acord de patrocini pel qual 
l'entitat financera dona suport 
a les activitats que es faran en 
el marc de la trobada 2021, que 
se celebrarà durant els dies 28 i 
29 d'octubre a la Seu d'Urgell, 
sota el títol 'Resiliència em
presarial'. En els seus més de 
30 anys d'història, la Trobada 
Empresarial al Pirineu s'ha con-

Inverteixen més de 800.000 
eu ros per la construcció de 
la depuradora de Cubells 
l'Agència Catalana de l'Aigua ha 
adjudicat el contracte per inici
ar les obres de la depuradora de 
Cubells, a la Noguera. Els treballs, 
que seran executats per la Ute 
Remondis Agua S.A.U.-Gilabert 
Miró S.A., estan pressupostats en 
802.160 euros i inclouen la cons
trucció de la depuradora (amb 
un termini de set mesos) i la seva 

explotació per a un període d'un 
any. Passat aquest temps, I'ACA 
convocarà un nou concurs per a 
garantir el funcionament i l'explo
tació de la planta. La depuradora 
serà de tipus biològic per fangs 
actius d'aireació perllongada, 
amb una c;apacitat de 691 m3/ 
dia, equivalent a una població de 
589 habitants. 

solidat com un espai obert de 
reflexió i debat on els profes
sionals comparteixen la seva 
experiència per a superar els 
nous reptes de l'economia. El 
president de l'Associació Tro
bada Empresarial al Pirineu, 
Vicenç Voltes, va expressar la 
seva confiança en recuperar la 
participació de les 600 perso
nes que varen assistir en les úl
times edicions presencials. 

La Seu organitza 
cinc tallers gratuïts 
sobre competències 
en l'àmbit digital 

El Punt òmnia de la Seu d'Ur
gell ofereix la possibilitat de 
prendre part en S tallers gratu
ïts de competències digitals: 3 
de presencials i 2 en línia. Pel 
que fa als ta llers presencials hi 
podran assistir un màxim de 6 
participants, mentre que els 
tallers online ho podran fer un 
màxim de 10 persones. 
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La Paeria añadiró modalidades 
a la Cursa Balàfia AREMI para 
obrir la prueba a toda la ciudad 
Cola bora ra en la promoción de la jornada 
La Paeria colaborara en la 
organlzaclón de la Cursa 
Balàfta AREMI, que se 
recuperara en el af\o 2022, 
con el objetlvo de que se 
convlerta en una carrera 
de ciudad, mas ablerta e 
Inclusiva. 
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El concejal de deportes, Ignasi 
Amor, se reunió ayer con respon
sables de la entidad y organizado
res de la carrera para evaluar cua
les son las necesidades actuales 
para llevar a cabo esta competi
ción y ampliar la colaboración de 
la Paeria. 

~ 

"A raíz de la carrera inclusiva 
que se organizó este año en Bar-

FOTO: Peerla/ Lor organizadores se reunieron ayer con representantes del ayuntamiento 
---
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FOTO: S. C. / Los palistas del Sícoris ganaron con autoridad 
----·---·--··--------·---------------·----

cetona y que tuvo tanta difusión 
pensa mos que nosotros en Lleida 
ya tenemos una jornada abierta 
de estas características y lo que 
queremos es que se convierta 
en una carrera de ciudad que no 
solo se quede en Balàfia", explicó 
Amor. 

La intención del consistorio es 
ayudar en la difusión y promo
ción de la jornada para que lle
gue al maximo pública posible y 
sobre la mesa esta la posibilidad 
de ampliaria a otras modalidades 
para escuchar así las diferentes 
propuestas de carreras adapta
das que han llegada a través de 
las redes sociales. 

Por otra parte, y dentrO-·del 
conjunto de reuniones de toma 
de contacto con asociaciones y 
entidades de la ciudad, Amor 
también mantuvo un encuentro 
con el Club Gimnàstic Lleida, si
tuado en el barrio de la Bordeta. 
"Es uno de los referentes del de
porte femen i no de Lleida y debe
mos continuar tejiendo sinergias 
para impulsar la practica de esta 
especialidad y su presencia en 
competiciones", señaló. 

En sus apenas seis años de vi
da, la joven entidad ha consegui
do convertirse en un referente de 
su especialdad a nivel local y au
tonómico. 

Oro para Craviotto y Herrera 
en el Nacional de Ríos 

FOTO: SOvle Coll/ La competición estrenó recorridos en su segunda edición 

Este fin de semana se ha cele
brada en la localidad asturiana 
de Villaviciosa el Campeonato de 
España de Ríos y Travesías y la pa
re ja del Sícoris Club formada por 
Manuel Craviotto y Rafael Herre
ra obtuviron la medalla de oro en 
el K2 master. 

Los palistas leridanos no die
ran ninguna opción con su tiem-

po de 39:08:02 a los que eran 
favorites, los Asturianes Juan M. 
Piñan y Àngel Daniel Somoano 
del Club Piraguas Sirio que cruza
ron la meta en segundo lugar con 
una marca de 41:11:16. 

El equipo del Sícoris es un es
pecialista en esta disciplina que 
habitualmente entrena en la zo
na del río Segre en Lleida. 

La segunda edición de la Cursa de La Cabanera 
congrega a 100 inscritos en s us dos distancias 
La segunda edición de la Cursa 
de La Cabanera reunió a mas de 
100 inscrites. En esta segunda 
edición se realizaron dos recorri
dos, La Cabanera de 22 kilóme
tros y 1470 metros de desnivel, 
y la Marxa de La Cabanera de 13 
y870. 

En el circuito largo, el podia 

masculina fue para Marc Gasa 
(Pobla de Segur}, con un tiem
po de 2:08:15, Sadovici Fedot 
(Tremp runners} y Pepe Juan
gran (Sentebé Gym}. El feme
nino lo completaran Marta Riba 
(Club Esquí la Pobla de Segur}, 
con 2:40:29, Marina Cano (Unió 
Excta. de Catalunya Sants} y Nor-

ma Herrero (Taüll}. 
En la versión corta ganaron 

Francesc Xavier Acosta (Torrefa
rrera} con un tiempo de 1:31:29 
y Paula Lopez (Club Centre Exc
ta. La Foradada}, con 1:52:37. En 
Categoria Sub-15 venció Guerau 
Creixells Aguilar (Club Atletisme 
La Pobla de Segur}. 
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