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Tremp estrena
un (Pump
Track' dedicat
als patinets i
bicicletes
Tremp va inaugurar la setmana passada el Pump
Track, un circuit asfaltat
i amb corbes peraltades
pensat per a ser usat amb
un monopatí o patinet sense impulsar-se amb el peu
o amb una bicicleta sense
la necessitat de pedalar;
impulsant-se només amb
la inercia adquirida amb els
salts. El Pump Track ha costat 30.000 euros i ha estat
finan~at amb fons propis
de I'Ajuntament de Tremp.
Pump Track Parck SL s'ha
encarregat de la construcció i l'homologació.

La CGT crea una
secció sindical
a rempresa de
lactics El Pastoret
La CGT a I'Urgeii-Segarra ha
creat durant aquest mes de setembre la secció sindical dins
!'empresa El Pastoret de la Segarra S.L. Aquesta empresa és
coneguda arreu per !'elaboració de productes lactics artesanals com mató, iogurts i formatges frescos i esta ubicada
a Sant Guim de Freixenet. Les
properes setmanes s'iniciaran
les reunions pertinents.

Les exportacions lleidatanes
creixen un 7,5% al juliol fins
als 274,6 milions d'euros
Les vendes a l'estranger assoleixen els 1.338,4
milions durant els primers set mesas d'aquest any
Lleida
ACN
Les exportacions que s'han fet a
les comarques de Ponent i I'Ait
Pirineu i Aran al juliol han de estat de 274,6 milions, un 7,5% més
que en el mateix període de l'any
passat, segons dades fetes públiques aquest dilluns pel Ministeri d'tndústria, Comer~ i Turisme. L'informe també indica que
durant els primers set mesos de
l'any, les exportacions lleidatanes
han assolit els 1.338,4 milions,
un 12,6% més que al 2020. Al julio!, amb 190,4 milions, el sector
de l'alimentació, les begudes i el
tabac va ser el que més va vendre a !'exterior, seguit deis béns
d'equip, amb 21,8 milions. Des
del gener, l'alimentació, les begudes i el tabac acumulen 811,8 milions en vendes a l'estranger.
A nivell general, les exportacions han estat de 7.012,6 milions
d'euros el mes de julio!, un 14,8%
més que en el mateix període
de l'any passat, segons les dades
publicades aquest dilluns pel mi-

-

FOTO: Edullesa/ lmatge d'arxiu del punt duaner Edullesa
nisteri d'lndústria, Comer~ i Turisme. En els primers set mesos de
l'any, entre gener i julio!, les vendes a l'estranger han arribat als
46.697,4 milions d'euros, un 26%
més que al 2020. Catalunya representa el26,4% de totes les exportacions d'Espanya al juliol. En el
seu conjunt, I'Estat espanyol ha
fet vendes a l'estranger en el sete
mes de l'any pervalor de 26.567,8
MEUR, un 13,6% més que al juli-

ol del 2020, xifra que puja fins als
179.528 milions en el que portem
d'any, un 21,7% més.
El sectors més exportadors van
ser els productes químics amb
2.167,5 milions, un 19,6% més;
juntament amb els béns d'equip,
amb 1.168,2 milions, un 22,5%
més. El tercer sector més exportador va ser el de l'alimentació,
les begudes i el tabac, amb 1.094
milions, un 6,6% més.

El Govern creu
que aquest auge
és una mostra
de ((confian-ra i
de recuperació"
El Govern creu que l'augment
de les exportacions de les empreses catalanes i l' increment
d'inversió estrangera a Catalunya en comparació amb el
2020, que s'han donat a coneixer aquest dilluns, són "clarament mostres de confian~a i de
recuperació". En declaracions a
I'ACN, el secretari d'Empresa i
Competitivitat, Albert Castellanos, va destacar la "resiliencia"
de l'empresariat, que ha sigut
capa~ de superar el registre de
vendes a !'exterior previ a la
pandemia. Alhora, va subratllar
la resposta "positiva" en forma
d'inversions,
contraposant-la
ambla caiguda registrada a I'Estat en un any.

JARC proposá impartir una
assignatura a les escales i
instituts sobre alimentació
L'objectiu és contribuir a combatre les "falses
noticies" i el"desconeixement" sobre la carn
FOTO: Aj. Massalcoreíg/ Feia 15 anys que no tenien aquest servei

Massalcoreig inaugura la nova
llar d'infants amb cinc alumnes
Massalcoretg va vi u re ah ir el primer dia de classe a la nova llar
d'infants rural. Un total de S
alumnes d'entre 1 i 2 anys van
inaugurar aquest equipament,

un cop finalitzades les obres que
l'escola ha dut a terme durant
l'estiu. Feia més de 15 anys que
el municipi no comptava amb
aquest servei.

Lleida
REDACCIÓ
Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya proposa al Departament d'Acció Climatica que impulsi una assignatura sobre alimentació a les escoles i instituts
del país. L'organització agraria
planteja que els nens i els joves
puguin adquirir coneixements

sobre com es produeixen els aliments a Catalunya i sobre l'alimentació i el seus efectes en la
salut. D'aquesta manera, JARC
vol combatre "la pressió de collectius i organitzacions, desinformació i l'allau de notícies falses
que criminalitzen la imatge deis
ramaders i el consum de carn". A
la vegada, des de JARC plantegen

que aquesta assignatura també
s'imparteixi al conjunt de I'Estat.
El cap de la sectorial del porcí de
JARC i responsable de la sectorial
del porcí a COAG, Jaume Bernis,
va presentar aquesta proposta
a la interprofessional lnterporc,
com a pas previ per plantejar-la
als ministeris competents i sumar
la participació d'altres interprofessionals del sector ramader.
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Sergi Segura se proclama
campeón de Catalunya
de Salto de Obstáculos

FOTO: Núria Garda 1 La actividad es un referente a nivel catalán

FOTO: L

M./ Segura se colgó el oro con Charezzina SS

Las instalaciones del Open Sport
Club de El Prat de Llobregat acogieron durante el pasado fin de
semana el Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles d'Hipica.
El jinete leridano Sergi Segura Montané, con esu potro

Charezzina SS, protagonizó una
destacada actuación a lo largo
de los tres días de campeonato
y acabó colgándose la medalla
de oro que le proclamaba como
campeón de de Catalunya en la
categoría de 04 Caballos Jóvenes de 4 años.

El Descens Popular del Segre reúne a 200 piraguas
en su regreso tras el parón por la pandemia
Lleida volvió a ser la capital del
piragüismo catalán recibiendo a
más de 200 piraguas en el Pare de
la Mitjana con motivo del regreso del Descens Popular del Segre,
que tuvo su salida en Vi lanova de
la Barca.
Este descenso popular pasa

a ser el más importante de Catalunya por el número de participantes, procedentes de varias
autonomías. Se t rata de un descenso pensado y adecuado pa ra
un piragüismo familiar y turístico
a la vez qúe promociona! para el
mismo deporte y por las zonas

POUDEPORTIVO

PARAPENJ'E

dond e transcurre.
Tras un año de parón obligado
el Ajuntamiento y los organizadores quisieron dar un em.puje a
esta nueva edición si bien lo importante en este caso no f ue solo
la gran cantidad de piraguas que
finalmente tomaron la salida.

FOlBoLSAlA

España vence a
Angola y se medirá
en los octavos
del Mundial a la
República Checa

Trofeos en la Lliga Nacional
La Lliga Nacional Parapent Vall de Boi procedió a la entrega de
trofeos entre los mejores después de tres días de competición en
los que se pudo ver a 80 participantes. /f(IID: Núria Castells

fÚlBOLSALA

El juvenil del Alcoletge
arranca con victoria en
la División de Honor (6-3)
El juvenil División de Honor del
Alcoletge estrenó con victoria su
segunda temporada en la máxima categoría juvenil de fútbol
sala al vencer por 6-3 al Manresa. El conjunto azul hizo un
partido muy serio en defensa

que le ha permitido disponer de
muchas transiciones ofensivas.
Isaac Boqué abría el marcador,
empataba el Manresa y rápidamente respondía el Alcoletge
con el 3-1. El equipo acabaría
yéndose al descanso con un 5-1.

f(IID: L M./ El circuito ha costado 30.000 euros

El Ajuntament de Tremp
inaugura el circuito de
Pump Track de la localidad
El viernes 17 de septiembre se inauguró en Tremp el Pump Track,
un circuito asfaltado y con curvas
peraltadas pensado para ser usado con un monopatín o patinete
sin impu lsarse con el pie o con
una bicicleta sin la necesidad de
pedalear; impulsando sólo con la
· inercia adquirida con los saltos.
El Pump Track ha costado
30.000 euros y ha sido financiado con fondos propios del ayuntamiento. Pump Track Parck SL se

ha encargado de la construcción
y homologación de este equi pamiento. De hecho, el rider M ane!
lbars, responsable técnico de la
empresa, realizó una demostración para el público asistente e hizo una pequeña clase a los ni ños
y niñas que querían estrenarlo.
Unas 200 personas se reunieron en la zona para ver la demostración y unos sesenta niños y
niñas escucharon los consejos de
Manellbars por grupos de edad.

La selección española de fút bol
sa la pasó como primera de grupo tras vencer (4-1) a ladeAngola, en el tercer partido de la
fase de grupos del M undial de
Lituania y se medirá el próximo
viernes a la República Ch eca en
los octavos de final.
La selección española demostró su superioridad desde
el primer minuto con constantes llegadas sobre la portería
de Gamito. El marcador se inauguró en el minuto 4 con un
tanto de Ado lfo Fernández. En
los minutos finales del primer
tiempo, España empezó a relajarse y Angola empató en el
minuto 19. Cuando el partido
parecía desti nado a marcharse
con el empate al descanso, Carlos Ortiz adelantó a España.
La segunda parte empezó
con España m uy su perior, en
unos primeros i nstantes algo
eléctricos. Adolfo Fernández,
el jugador más d estacado de
España, anotaba el tercero y el
cua rto para sentencia r el triunfo y la clasificación.

