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Arrenca el primer curs de l'INEFC 
Pirineus, en el qual gairebé la 
meitat dels alumnes són noies 
Un raid d'aventura dona el tret de sortida als estudis 

la Seu d'Urgell 
ACN 

Els 40 alumnes de primer curs de 
I'INEFC Pirineus van comen~ar les 
classes ahir amb un seguit d'actes 
d'acollida previs a la inauguració 
oficial deis nous estudis, prevista 
per avui. Cal destacar que gaire
bé la meitat deis estudiants són 
noies, una xifra superior a la deis 
altres dos centres de Catalunya 
i que fa que, en termes globals, 
hagi arribat enguany al 30%. A 
banda de coneixer les aules del 
Centre Cultural Les Monges de la 
Seu d'Urgell, on provisionalment 
taran les classes teoriques fins 
que es construeixi un nou edifici, 
s'ha organitzat un raid d'aventura 
de 24 hores que ha arrencat a les 
instaHacions del Pare del Segre i 
preveu arribar a fer nit al nucli de 
Bellestar, a Montferrer i Castellbo 

ERC pregunta al 
govern espanyol 
sobre l'alliberamen• 

La senadora i portaveu adjunta 
del grup d'Esquerra Republica
na de Catalunya- EH Bildu, Sa
ra Bailach, va interpeHar ahir 
la ministra de Transports, Mo
bilitat i Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, sobre l'alliberament 
del peatge de I'AP2 al seu pas 
per terres lleidatanes. Li va 
preguntar com garantiran que 
l'alliberament de I'AP-2 rever
teixi en majors oportunitats. 

roro: ACN/ La quarantena d'alumnes que formen part del curs 

(Ait Urgell). 
"És un moment que hem so

miat i ens hem imaginat moltes 
vegades i avui s'ha materialitzat". 
Amb aquestes paraules ha resu
mit el director de I'INEFC, Edu In-

glés, el que ha suposat la posada 
en marxa del nou grau universita
ri de Ciencies de I'Activitat Física i 
I'Esport (CAFE) a la Seu d'Urgell. 
Així, ha dit que tot plegat ho en
caren amb "molta il·lusió". 

Guissona celebra la Festa Major amb 
una vintena d'actes amb reserva previa 
Guissona ha celebrat la Festa Major del 7 al 12 de setembre amb un 
programa dissenyat amb la Comissió de Festes, que ha indos un una 
vintena de propostes d'oci festiu i cultural pensades per gaudir d'uns 
dies festius igualitaris i per arribar a tots els públics. Donada la situació 
actual, I'Ajuntament ha ofert els actes amb reserva previa. 

:Calcalde de Castelldans valora positivament 
la Festa Major, tot i les limitacions sanibiries 
L'alcalde de Castelldans, Conrad Llovera, fa una valoració positiva de 
la Festa Major. Malgrat les circumstimcies marcades per la Covid-19, 
que ha obligat a programar totes les activitats a la Pla~a Catalunya i al 
passeig, i a tancar totes les actuacions a les 00.30, considera que la po
blació ha res post favorablement i ho agraeix. 

La deixalleria mobil del 
Pallars Jussa augmenta un 
90% la recollida de residus 

Engually s'han 
recollit més 

de 40 tones de 
material 

la deixalleria mobil del Pallars 
Jussa ha augmentat un 90% la 
recollida de residus des de prin
cipi d'any. Durant aquests mesos 
ha recollit més de 40 tones de 
material. Es tracta del seu tercer 
any de funcionament i des de la 
seva adquisició el 2018 l'incre
ment de recollida de residus, tot 
i les discontinu'itats del servei • 
per la situació actual de pande

vintena de nuclis de tretze m uní-
mia, ha estat molt destacat i tot 
apunta que anira en augment. 
Els usuaris cada cop coneixen 
més el servei i emmagatzemen 
residus a casa per dipositar-los 
a la deixalleria mobil durant les 
estades programades al nucli 
de població o soHicitant la seva 
presencia. Aquest any la deixa
lleria mobil ha passat per una 

cipis diferents. la deixalleria mo
bil té com a objectiu facilitar als 
habitants de nuclis petits la re
collída d'aquest ti pus de materi
als que no es poden dipositar en 
els contenidors de la via pública. 
Aquest servei complementa les 
deixalleries fixes de La Pobla de 
Segur, Tremp i lsona. 

FOTO: Núria Castells/ Es vol crear una xarxa transpirinenca d'urgimcies 

El Pont de Suert acull una 
acció_del projecte 'Egalurg' 
El municipi del Pont de Suert (Al
ta Ribagor~a) acull una de les ac
cions del projecte Egalurg, que 
té l'objectiu de crear una xarxa 
transpirinenca d'urgencies per 

millorar l'assistencia en comuni
tats a'illades. Cal destacar que hi 
participen centres de Toulouse, 
Navarra, el País Base i el sem
gencat. 
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