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Les comunitats de veïns no
pagaran l’aigua de cases okupades.

Vandalisme contra l’IEI, l’únic edifici
del gòtic civil de Lleida.
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situació actual

coronavirus

Els casos de Covid als CAP cauen un 26% a
Lleida i un 39% al Pirineu en una setmana

Segons dades de Salut, i el de Balàfia-Pardinyes-Secà és el que més en tracta de la província, amb 24 de
setmanals || La mitjana d’edat dels afectats és de 39 anys al pla i de 41 a la muntanya
s.e.

❘ lleida ❘ La incidència del coronavirus continua la tendència a
la baixa i als Centres d’Atenció
Primària (CAP) s’estan atenent
cada vegada menys casos de Covid-19. Segons les últimes dades
recopilades per Salut, als CAP
de la regió sanitària de Lleida es
van detectar 258 casos en l’última setmana, davant els 349
dels set dies anteriors, la qual
cosa representa un descens del
26,1%. A l’Alt Pirineu i Aran la
disminució és encara més notable, del 39,3%, ja que ha passat
de 28 a 17. Al pla, l’ambulatori
que va atendre un major nombre
de positius va ser el de BalàfiaPardinyes-Secà de la capital,
amb 24, i a més en aquest cas
no va registrar cap millora, ja
que la setmana anterior també
en va detectar 24. Aquesta mateixa xifra va atendre el CAP
de Cervera, un 4% menys que
el balanç anterior. Al de Tàrrega
han baixat de 31 a 20 casos, un
35,5%; al de Balaguer, de 33 a
18 (-45,5%); i a Alcarràs, de 31
a 18 (-41,9%).
Al CAP Primer de Maig de
la Mariola, a la ciutat de Lleida,
han baixat un 25%; un 6% a
Eixample i al de Cappont; i un
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El risc de rebrot és de
145 punts a Lleida, per
sobre de la mitjana
catalana, i 43 al Pirineu

El mòdul ubicat al costat del CAP de Balàfia-Pardinyes.

D’altra banda, Salut va notificar ahir 752 nous positius a Catalunya, 47 dels quals a Lleida.
El risc de rebrot se situa en 145
punts al pla, per sobre dels 95 de
la mitjana catalana (es considera
moderat quan està per sota de
100). Al Pirineu és de només
43 punts, el més baix de totes

lleida
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1% al de la Bordeta-Magraners.
En altres centres la caiguda és
espectacular, però s’ha de tenir en compte que el nombre de
casos és molt baix. Per exemple, al CAP Lleida Rural Sud és
del 100% al passar de 4 casos
a 0 en una setmana, del 80% a
Bellpuig (de 5 a 1) i del 75% a
Agramunt (de 3 a 1). En canvi,
a Seròs s’han mantingut en 19 i
al CAP Lleida Rural Nord han
pujat de 9 a 13.
Al Pirineu, la disminució més
notable es troba al CAP de la
Seu d’Urgell, d’un 73,3%, ja que
ha atès només quatre positius
en l’última setmana davant els
15 de l’anterior. Així mateix,
descendeixen un 50% els casos
a les àrees de Salut del Pallars
Sobirà (de 4 a 2) i de Tremp (de
2 a 1). En canvi, s’incrementen
a la Pobla de Segur d’1 a 4 i a
Aran, d’1 a 2. A l’Alta Ribagorça

Catalunya ja
supera el 70%
d’immunitzats i a
Lleida són el 68%

dades de la covid-19

les regions sanitàries. La velocitat de reproducció del virus
és de 0,89 a Lleida i 0,70 a les
comarques de muntanya (0,81
al conjunt de Catalunya). El percentatge de positivitat dels tests
d’antígens i PCR és de 4,35% i
1,52%, respectivament (amb
menys del 5% l’epidèmia està
en fase de control).
La mitjana d’edat dels infectats és de 39,49 anys al pla i de
41 al Pirineu.

immunitzats

224.079.376
4.620.474
29,96%

n Catalunya va superar
ahir el 70% de la població vacunada amb la pauta
completa contra el coronavirus, en concret el 70,1%
segons les dades de la conselleria de Salut. En canvi,
a la província de Lleida el
percentatge és del 68,3%,
el segon més baix només
per sobre del de Girona
(66,7%). A Lleida han rebut una dosi de la vacuna
contra la Covid 315.817
lleidatans, el 71% de la
població i 304.271 tenen
tota la pauta.
Catalunya ha assolit el
70% d’immunitzats deu
dies després que ho fes
el conjunt d’Espanya, i a
l’abril el president del Govern, Pedro Sánchez, va
fixar aquest percentatge
com a objectiu a aconseguir abans que finalitzés
l’estiu.

Salut notifica nou
defuncions al pla, dos de
les quals en residències
❘ Lleida ❘ El departament de Salut va notificar ahir de cop nou
defuncions per coronavirus a
la regió sanitària de Lleida, encara que no corresponen totes
a la jornada d’ahir sinó que són
les acumulades des de finals
d’agost. Feia dos setmanes que
el departament no comunicava
cap mort al pla i dos dels reportats ahir són d’usuaris de
residències.
Tal com va publicar aquest
diari, a Lleida aquest mes
d’agost han perdut la vida set
residents després de només dos
des de l’abril i representants de
les residències de Catalunya
demanen que la vacunació sigui obligatòria per al personal dels centres i analitzar si
és necessària una tercera dosi
per evitar contagis i decessos
entre la gent gran, com està

passant en aquesta onada per
la variant delta. Des de l’inici
de la pandèmia el mes de març
del 2020 han mort de Covid a
la província de Lleida un total
de 854 persones, 693 al pla i
161 a l’Alt Pirineu i Aran. En
el conjunt de Catalunya, Salut va notificar 18 morts per
coronavirus.

Menys ingressos
D’altra banda, el nombre
d’ingressats per Covid a Lleida es manté en 37, però hi ha
un pacient menys a la unitat
de cures intensives (10). Al
Pirineu hi ha tres hospitalitzats, també un menys. A tot
Catalunya hi ha 750 pacients
ingressats, xifra que suposa
un descens de 62 respecte a
l’últim balanç, i baixen en deu
els pacients crítics (268).
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La temporada de bolets al Pirineu,
retardada per la falta de pluges.
p.

www.segre.com/comarques
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Rialp reforma la cèntrica plaça de les
Escoles i hi inverteix 186.000 euros.
p.

ESPAIS NATURALS RECUPERACIÓ

agermanament

Un centenar de cotxes al pàrquing
de Mont-rebei en la reobertura

Oliana uneix
llaços amb una
ciutat austríaca

La Masieta aixeca barreres i és gratuït el cap de setmana per evitar que els cotxes
aparquin a la carretera || Primers senderistes al camí natural recuperat
MAITE MONNÉ

maRÍA MOLINA

❘ SANT ESTEVE DE LA SARGA ❘ El pàrquing de la Masieta, gestionat
per la Fundació La Pedrera,
propietària de la part catalana
del congost de Mont-rebei, va
aixecar ahir les barreres gratis
perquè els primers senderistes
que van arribar en vehicle amb
la idea de recórrer el camí natural recuperat després d’estar
deu mesos tancat no haguessin
d’estacionar a la carretera. Es
van arribar a comptabilitzar uns
90 vehicles a l’estacionament de
Sant Esteve de la Sarga (Pallars
Jussà), que té una capacitat de
150 places, encara que l’aforament s’ha vingut restringint a
causa de la pandèmia de Covid.
No ha estat operatiu durant l’estiu, ja que el congost es va tancar el novembre del 2020 després del despreniment de roques
que va deixar el camí intransitable fins que es va obrir a l’acabar
les obres de consolidació de la
muntanya que van finalitzar divendres (vegeu SEGRE d’ahir).
Fonts de la Fundació La Pedrera van indicar que durant
la setmana vinent es tornarà a
analitzar la situació de cara a
habilitar els mecanismes de reserves i cobrament a vehicles,
també online, ja que “encara
que s’hagi obert el pàrquing,
la temporada no està reoberta
oficialment fins que s’hagi recuperat la normalitat d’abans de
l’allau de roques”, van remarcar.
Responsables d’algunes empreses que es dediquen a les activitats nàutiques i d’aventura al
congost van indicar que, tot i
que encara no ofereixen la possibilitat de creuar-lo, ahir ja hi
van anar persones interessades
a fer el recorregut complet de
Mont-rebei.
No obstant, alguns van remarcar que, encara que han finalitzat els treballs per restablir
la sendera, el camí ha perdut
amplitud a la zona de l’allau de
roques i seria aconsellable reinstal·lar la barana o cable ancorat
a la paret perquè se subjectin
els visitants. Val a destacar que
l’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, també va remarcar que es
necessita alguna actuació posterior a la zona on es va produir
el despreniment, encara que s’hi
pot passar sense perill. L’empresa encarregada dels treballs
per restablir el pas va acabar
divendres les obres que va començar a finals de maig després
de retirar material i maquinària
amb un helicòpter.
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❘ oliana ❘ El municipi d’Oliana s’ha agermanat amb Biedermannsdorf, a la Baixa
Àustria. L’empremta que
l’exili català va deixar a Àustria després de la Guerra de
Successió ha motivat aquest
acord entre les dos poblacions. Així, l’exili austríac
uneix, 300 anys després de
la derrota del 1714, les localitats amb el nexe en la figura
històrica de Ramon Frederic
de Vilana-Perles, originari
del municipi alt-urgellenc,
que es va exiliar a Àustria
i es va convertir en el català
amb més poder de la història.

urbanisme

Obres a la
travessia de
l’N-230 al Pont
Senderistes inicien el recorregut de Mont-rebei des del pàrquing de la Masieta.
MAITE MONNÉ

❘ el pont de suert ❘ L’ajuntament del Pont de Suert ha
adjudicat les obres per construir una vorera al tram de
la travessia de la carretera
N-230 que va des del carrer
Victoriano Muñoz fins a la
gasolinera, segons va explicar l’alcalde, Josep Antoni
Troguet. Aquesta és la primera actuació d’una intervenció
més àmplia per fer un passeig
a tota la travessia que costarà uns 300.000 euros. La
primera fase està pressupostada en uns 110.000 euros
i s’iniciarà aviat, segons va
anunciar l’edil.

equipaments

Les inverteix
147.000 € en la
sala polivalent
Prop d’un centenar de vehicles van estacionar ahir al pàrquing gestionat per la Fundació La Pedrera.

Ocupació del 60% al 85% aquest cap de setmana
n El Patronat de Turisme de
la Diputació xifra l’ocupació
d’aquest cap de setmana de
la Diada entre un 60 per cent
registrat pel turisme rural i un
85 per cent dels bungalous. El
sector més fluix ha estat el de
l’acampada, amb un 30 per
cent. El balanç per a l’organisme és satisfactori malgrat
que l’11 de setembre ha caigut

en dissabte i no hi ha hagut
pont, i que demà ja comença
el curs escolar “i el client que
opta pel Pirineu, generalment,
és familiar”, va indicar la vicepresidenta reponsable del
patronat, Rosa Pujol. D’altra
banda, considera que és un
bon punt final a la temporada d’estiu, que s’espera tancar
amb resultats iguals i fins i tot

superiors als de l’any 2019.
Les dades que ofereixen el
serveis fets per les empreses
d’esports d’aventura també
són òptims. La temporada no
acaba fins a mitjans del mes
d’octubre. La Diputació ja ha
començat a preparar activitats
de cara a la tardor com pot
ser la temporada de brama del
cérvol a Boumort.

❘ les ❘ L’ajuntament de Les ha
licitat les obres de construcció d’un magatzem per a la
brigada municipal i també la
reforma de la sala polivalent
per a l’aprofitament energètic del locals. Segons fonts
municipals, la inversió en les
dos actuacions és d’un total
de 147.829 euros per edificar
un magatzem d’estructura
metàl·lica per al personal de
l’ajuntament. Per una altra
banda, es preveu la reforma
de la coberta i els tancaments
de l’edifici polivalent per millorar d’aquesta manera els
aïllaments.
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nacho fernández

Gimenells
Comarca
Segrià
Població
1.150 habitants

Superfície
56 km2
Gentilici
Gimenellenc

Web
gimenells.cat
Festa major
15 de maig

Un territori singular
ben a prop de Lleida

«El teixit econòmic
exigeix, més que
subvencions,
l’eliminació de traves
administratives,
impostos reduïts i
una bona xarxa de
comunicacions»

A l’agricultura i ramaderia s’ha afegit un
sector turístic a l’alça amb l’explotació del
pantà dels regants per a l’oci aquàtic

G

imenells i el Pla de la Font,
les dues poblacions que
comparteixen orígens i
conformen el municipi d’idèntic nom, que sumen un total de
1.150 habitants i 56 km² de terme, tenen els seus fonaments
en l’agricultura i la ramaderia,
activitats econòmiques a què
s’ha afegit un sector turístic a
l’alça, amb l’explotació turística del pantà de la Comunitat de
Regants, per l’empresa 2Llacs,
com a centre de competicions
nacionals i internacionals d’esquí nàutic, hi ha a més un espai
d’oci aquàtic per a molts lleidatans i una gran oferta de bars i
restaurants a la localitat, parada
habitual per a ciclistes i visitants
de cap de setmana, entre la qual

es compta, fins i tot, amb una de
les tres estrelles Michelin a la
província de Lleida, el Restaurant Malena. La planificació de
colonització de Gimenells i el
Pla de la Font, tant a nivell urbanístic com paisatgístic, és el
que fa especials aquests pobles,
únics. Aquest entorn destaca
per la fertilitat de les terres de
regadiu, les àrees forestals de
pi blanc escampades pel terme
–les de major superfície de la comarca del Segrià– i els pantans.
Gimenells i el Pla de la Font
disposen d’una vida social activa i enèrgica, d’un caràcter
emprenedor i audaç, i d’un teixit econòmic divers, agrícola,
ramader, turístic i de serveis.
Teixit que exigeix, més que

Sarroca de Bellera

Comarca
Pallars Jussà
Població
120 habitants

Superfície
87 km2
web
sarrocabellera.ddl.net

Gentilici
Sarroquins
Festa major
1 d’agost

Amb tots els serveis
i ben comunicat
Millorats els accessos als nuclis habitats,
projecten actuacions com un pàrquing,
canvis en l’enllumenat o condicionar rutes

A

Sarroca de Bellera, el primer balanç de la legislatura és positiu. En els dos
primers anys “hem continuat
fent el que anàvem fent, tasques de manteniment i algunes
petites obres en serveis bàsics
com ara el clavegueram, dipòsits d’aigua o cloració”, explica
l’alcalde, Josep Ramon Lloret.
També s’ha procedit a fer actuacions en carreteres per millorar
els accessos als nuclis habitats,
“atès que tenim un territori
molt extens”. En total s’hi han
destinat uns 150.000 o 160.000
euros, finançats amb ajuts de la
Diputació i fons de l’ajuntament.
I hi ha més projectes en cartera, en bona part sufragats a
través del PUOSC 2020-2024,

amb una inversió prevista d’uns
250.000 euros. Ben rellevant
és un pàrquing a Sarroca amb
capacitat per uns 30 vehicles.
L’ajuntament ha adquirit un
terreny a prop del nucli habitat i “preveiem començar les
obres l’any que ve”. Un altre
front d’actuació és l’enllumenat, substituint punts de llum
per leds per guanyar eficiència
energètica, així com il·luminant
algun carrer més.
No renuncien a explotar el
potencial turístic del territori.
En aquest sentit, preveuen crear
unes rutes que recuperen antics
camins de peu. Resseguint el
llibre de Pep coll Guia d’indrets
mítics del Pallars Jussà, s’han
senyalitzat i netejat els camins

L’entorn destaca per les terres de regadiu i àrees forestals.

subvencions de difícil accés i
cobrament, l’eliminació de les
traves administratives, impostos reduïts i una bona xarxa de
comunicacions. A 20 minuts de
Lleida, Gimenells i el Pla de la
Font ho tenen tot per evitar el
despoblament i potenciar el creixement econòmic i demogràfic a

de l’Esllisador del Diable, el Cabanot de la Verge i les Esplugues de Castellgermà. D’altra
banda, “hem condicionat un
mirador a Sarroca, a les restes
del castell, habilitant l’accés a
l’espai. Volem continuar arranjant camins per tal d’arribar a
aquests llocs mítics”, apunta. La
inversió “la podrien canalitzar
a través dels fons Next Generation i segurament intentarem
tramitar-ho a través de la Diputació”, comenta.
El turisme pot ser un revulsiu
per diversificar una economia
en essència agrícola i ramadera. “No tenim indústria i la gent
que no viu del camp s’ha buscat
feina fora”. Contràriament, “el
que sí que vam fer és una aposta
per l’internet d’alta capacitat, a
través de Wicat”, explica. Tres
municipis del Pallars Jussà, Senterada, la Torre de Capdella i
Sarroca, vam sumar aliances
per implantar la xarxa d’altra
velocitat, “i funciona força bé”,
un bon indicador per teletreballar amb garanties.

la localitat. Per fer-ho, l’únic
que es necessita per part de
l’administració és l’oferta
d’habitatge assequible, una
gestió pragmàtica i facilitats
a les empreses i autònoms,
que són els autèntics generadors d’oportunitats als petits
pobles.

Nou mirador.

El finançament insuficient
barra el pas a desenvolupar-se,
però “ens diuen que els municipis petits són la base, ens
traspassen competències, però
no ens atorguen els recursos
necessaris, amb la qual cosa la
situació ens resulta insosteni-

«Per potenciar el
creixement l’únic que
necessita per part
de l’administració
és pragmatisme
i facilitats a la
iniciativa privada,
els autònoms i
les empreses»
dante pérez
alcalde

ble”, afirma. Un altre llast és
la burocràcia. “És cert que no
tenim el volum de gestions
de municipis més grans, però
hem de complir els mateixos
requisits, tramitar la mateixa
paperassa i disposem de poc
personal”, assegura. I és que
“s’han de mirar les necessitats de cada municipi, l’extensió, el nombre de nuclis,
no tots som iguals”, remarca.
Tanmateix, “s’ha de reconèixer que la Diputació ho està
fent bastant bé, als municipis
petits ho comptabilitza d’una
altra manera, té present variables com el despoblament
o si té molts nuclis”.
En qualsevol cas, les prioritats passen per “tenir
coberts els serveis bàsics a
tots els nuclis, garantir les comunicacions terrestres i també les digitals, impulsant la
connectivitat. Si tens això cobert és probable que la gent
es quedi o s’instal·li aquí”.
Fet i fet, una eina eficaç per
combatre el despoblament.

«Als municipis petits ens traspassen
competències, però no ens atorguen els recursos,
amb la qual cosa la situació és insostenible»
«És prioritari tenir coberts els serveis bàsics als
nuclis i garantir les comunicacions terrestres
i digitals, impulsant la connectivitat»
josep ramon lloret alcalde
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comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

urbanisme intervencions

Les obres de remodelació integral de la plaça de les Escoles van començar aquesta setmana.

Rialp reforma la cèntrica plaça de
les Escoles i hi inverteix 186.000 €
Punt neuràlgic de la localitat que acull els principals actes
maría molina

d’aigua de boca, sanejament i
enllumenat, segons va explicar l’alcalde, Gerard Sabarich.
També se substituirà la xarxa
de reg que porta aigua a la zona dels horts.
Va remarcar que es tracta
d’una obra prioritària per al
consistori ja que des de fa més
de deu anys s’han anat fent millores parcials, però no una re-

Augmenten un 38%
els turistes al juliol i
l’agost a la Vall de Boí
❘ la vall de boí ❘ El Patronat de
la Vall de Boí valora molt
positivament la temporada
d’estiu, en què ha augmentat
un 38% el nombre de turistes durant els mesos de juliol i agost respecte al 2020
i d’un 5% en relació amb el
del 2019, la qual cosa demostra una recuperació de
la normalitat, segons fonts
de l’organisme. Les dades
recollides al juny ja auguraven que la temporada turística seria bona, amb un increment respecte a tot l’any
2020 d’un 66%.
Majoritàriament, és un
visitant català, encara que
també s’han recuperat els turistes de Madrid, el País Basc
i València, que sempre havien estat fidels a aquesta destinació. Les dificultats per
sortir a l’estranger a causa de
la pandèmia de la Covid han

fet que s’escullin llocs pròxims. D’altra banda, la Vall
compta amb una gran oferta
turística com el conjunt romànic Patrimoni Mundial, el
Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici, la

procedència

El municipi ha
recuperat els turistes
de Madrid, el País
Basc i de València
xarxa de camins tradicionals
que recorren els pobles de la
vall, així com les activitats
esportives i una agenda cultural que s’ha pogut tornar
a posar en marxa. Aquests
resultats posen de manifest
l’inici de la recuperació econòmica i turística de la Vall.

novació de tota la plaça, com
ara. Es tracta de la plaça principal del poble on es fa part de
la festa major, la Fira d’Oficis, és lloc de pas la carrera
Matxicots i un punt neuràlgic
de la població. Les obres, que
estan finançades pel Pla Únic
d’Obres i Serveis de la Generalitat, han d’estar finalitzades
d’aquí a dos mesos.

r.a.

j.a.t.

cultura

Bastida
perimetral a
l’Arxiu de l’Alta
Ribagorça
❘ el pont de suert ❘ Les obres de
l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça al Pont de Suert han
comportat la instal·lació d’una
bastida perimetral per dur a
terme el reforç de les parets
mentre es buida l’edifici de
l’antic Palau Abacial, que es
consolidarà i renovarà com a
seu. En l’actualitat, s’ha tret
tota la teulada, segons va explicar l’alcalde de la capital,
Josep Antoni Troguet.
Les obres es van adjudicar
el mes d’abril per uns 900.000
euros i estan a càrrec de la Generalitat amb la previsió de
posar-lo en marxa el setembre del 2022. Juntament amb
l’arxiu de les Garrigues, a les
Borges Blanques, completarà
la xarxa d’arxius comarcals de
Catalunya.

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

balanç turisme

g.s.

❘ rialp ❘ Més de 186.000 euros
invertirà l’ajuntament de Rialp en la remodelació integral
de la plaça de les Escoles, al
centre urbà. Les obres van
començar aquesta setmana i
comportaran la repavimentació del cèntric enclavament,
a més de la renovació de tots
els serveis bàsics com la xarxa

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

Segre
Diumenge, 12 de setembre del 2021

L’escola d’Isona millora el servei de cuina ■ L’ajuntament ha
procedit a la reforma integral de les instal·lacions de la cuina
de l’escola de cara a donar més bon servei en l’inici del curs
escolar, demà dilluns.

La gran bastida perimetral per assegurar l’edifici de l’Arxiu.

ensenyament

trànsit

Jornades sobre
l’excel·lència
educativa a Esterri

El Pont restringeix
el trànsit a prop dels
centres educatius

❘ e s t e r r i d ’À n eu ❘ E s t e r r i
d’Àneu acollirà els dies 1 i
2 d’octubre les Jornades per
a l’Excel·lència Educativa
per conèixer els nous reptes
que s’imposaran en l’àmbit
educatiu. Combinaran el
format presencial amb la retransmissió en streaming de
ponències, taules redones
i entrevistes. Hi participarà la pedagoga i escriptora
Anna Forés en una jornada
prèvia prevista per al dimecres 15.

❘ el pont de suert ❘ L’aju nta ment del Pont de Suert restringirà el trànsit a
partir de dilluns a la zona
dels centres educatius per
garantir la seguretat dels
alumnes. Serà de 8.30 a 5
tots els dies lectius, segons
va explicar l’alcalde, Josep
Antoni Troguet. Va afegir
que la mesura, que ja es va
aplicar l’any passat, respon
a la gran quantitat de vehicles de transport escolar a
la zona.

