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La Pobla de Segur demana 3,3 
milions d'euros per convertir-se 
en un referent del turisme actiu 
En el marc d'unes ajudes del Ministeri d'lndústria 

la Pobla de Segur 
REDACCIÓ 

L'Ajuntament de la Pobla de Se
gur (Pallars Jussa) vol convertir 
el municipi en un centre de re
ferimcia del turisme actiu, espor
tiu i d'ecoturisme del Pirineu. Per 
aconseguir-ho, pretén dotar la 
ciutat deis equipaments necessa
ris, treballar conjuntament amb 
els professionals deis esports de 
muntanya i acompanyant a les 
empreses en la creació de nous 
productes turístics. 

Amb aquest objectiu, el con
sistori ha demanat un ajut de 
3.386.000 euros al Ministeri d'ln
dústria, Comer~ i Turisme, dins 
la convocatoria extraordinaria 
de Plans de Sostenibilitat Turís
tica en Destins. El projecte, que 
es preveu executar entre el 2022 
i el 2024, pretén millorar tota la 
fa~ana fluvial de la població, des 
de la mateixa Pobla de Segur i fins 
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al congost de Collegats. 
El projecte 'La Pobla de Segur: 

natura i esport. Projecte integral 
d'adequació de la fa~ana fluvial' 
engloba des de la zona de l'area 
vocacional (costat de l'estació de 
tren), la cua del panta de Sant An
toni, la zona del Pare deis Raiers i 

El Pare Astronómic acolliró del 
8 all2 d'octubre el Festival 
d' Astronomia del Montsec 
El Pare Astronomic del Montsec 
(PAM) acollira del 8 al 12 d'octu
bre la 7a edició del Festival d'As
tronomia del Montsec. Les cinc 
jornades estaran dedicades a la 
divulgació de la ciencia i a la pro
meció del Montsec com a desti
nació d'astroturisme, amb el Pare 
Astronomic com a escenari prin-

cipal. S'han programa! diferents 
activitats diürnes i nocturnes 
com ara visites guiades, tallers, 
experiments, contacontes i con
certs. Les entrades es poden ad
quirir al web del PAM on també 
es pot consultar la programació 
del festival. D'entre les activitats 
previstes, destaquen els tallers 

fins al congost de Collegats. Estan 
previstes actuacions en els quatre 
eixos que marquen els Plans de 
Sostenibilitat Turística: en l'ambit 
de la transició verda i sostenible, 
en la millora de !'eficiencia ener
gética, en la transició digital i en la · 
com petitivitat. 

d'experiments amb Da ni Jiménez, 
presentador del programa Efecte 
Wow de TV3; les visites diürnes 
especials 'Viatges galactics', que 
inclouen una visita al planetari, 
una sessió de contes i un taller de 
coets, així com la doble sessió de 
concerts de Joan Masdéu, el dis
sabte 9 d'octubre al vespre, en el 
marc del cicle de Música Sota les 
Estrelles. Com a novetat, també 
es faran dues activitats a Ager. 
Per una banda, una visita noctur
na a la Col· legiata de Sant Pere i, 
per altra, la passejada geologica 
'Mart i la Lluna a Ager'. 
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Els avaluadors de la Unesco 
visiten el Geoparc -Origens 
en el procés de revalidació 
La setmana passada dos avalua
dors de la UNESCO van estar du
rant S dies al Geoparc Orígens. 
Aquesta visita forma part del 
procés de revalidació que inclou 
diferents fases. En primer lloc 
es preparar una serie de docu
mentació que és enviada a la 
UNESCO. En segon lloc es rea lit
za una missió de camp per dos 
avaluadors per a certificar que 
els progressos duts a terme pel 

Geoparc mundial de la UNESCO 
són adequats. Aquesta missió 
de camp acaba amb la redacció 
d'un informe que és enviat al 
Consell de Geoparcs Mundials 
de la UNESCO i que és tractat a 
la reunió anual. En aquesta ter
cera fase és on decideix la con
tinu"itat del Geoparc amb una 
"targeta verda", amb la necessi
tat de mil lores amb una "targeta 
groga" o revocant la designació. 

El PSC reclama que !'Hospital 
Comarcal del Pallars ofereixi el 
servei de resonancia magnetica 
El PSC reclama al govern de la 
Generalitat que "doti !'Hospi
tal Comarcal de del Pallars, a 
Tremp, del servei de ressonan
cia magnética i prioritzi les in
versions necessaries durant 
l'any 2022 per fer viable la seva 
implantació". La diputada socia
lista per Lleida, Pirineu i Aran al 

Parlament de Catalunya, Sílvia 
Romero, va recordar que "fa uns 
anys, !'Hospital del Pallars havia 
disposat d'una unitat mobil, su
primida per la baixa qualitat de 
les proves que s'hi feien". Des 
d'aleshores, va dir, "els pacients 
del Pallars s'han de despla~ar a 
Lleida per fer-se aquesta prova. 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	M202109221

