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FOTO: Aj.Tremp / Imatge promociona! d'aquest Nadal al Jussà 

Campanya dels comerços 
del Jussà per reivindicar les 
compres de proximitat 
'Aquest Nadal, els comerços i 
serveis del Jussà lluiran als seus 
aparadors un element comú 
per reivindicar la compra de 
proximitat en aquestes dates. 
La campanya sorgeix del projec
te comarcal de dinamització co
mercial Fem Pallars i consisteix 
en la silueta d'un cérvol de craft 
amb l'eslògan "Per Nadal, tam-

bé comerç local". Com en an
teriors campanyes, Fem Pallars 
vol posar en valor el comerç de 
la comarca i captar l'atenció de 
la població local a l'hora de fixar 
la despesa al territori . L'oferta 
comercial d'aquesta comarca és 
completa, és a dir que entre les 
botigues de tots els municipis es 
pot trobar de tot. 

Onze establiments de 
la Seu d/Urgell ja venen 
dolços per aquest Nadal 
Les propostes gormandes del 
Món Màgic de les Muntanyes ja 
es poden adquirir en els onze es
tabliments de la Seu d'Urgell que 
participen en la proposta 'màgi
ca' 'Sabors de Nadal'. Enguany 
són 11 productes gastronòmics, 
tan dolços com salats, que es 
podran assaborir durant els 
àpats nadalencs. Així ho van ex
plicar ahir en la presentació de 
tots aquests productes els i les 
representants dels establiments 

que col·laboren en els 'Sabors 
Màgics de Nadal', acompanyats 
per la tinent d'alcalde de Promo
ció Econòmica de l'Ajuntament 
de la Seu d'Urgell, Mireia Font, 
i la regidora de Comerç, Núria 
Tomàs, que van agrair la seva 
participació, remarcant que hi 
ha botigues que hi són des del 
primer any, així com les noves 
que han obert recentment i 
que també s'han incorporat en 
aquesta nova edició. 

La plataforma Stop 
JJOO protesta contra les 
inversions a les estacions 
Membres de la plataforma Stop 
JJOO van protestar ahir en con
tra de les inversions públiques 
que es destinen a l'esquí alpí i 
el turisme de neu. Des de l'es
tació de La Molina (Cerdanya), 
on van penjar una pancarta en 
un dels remuntadors situat a la 
zona del llac, van voler fer visi
ble com s'està "treballant a con
tracorrent per fabricar neu per 
obrir pistes abans del pont", se-

gons va dir una de les integrants 
de l'entitat, Marta Ramírez. En 
aquest sentit, va denunciar que 
es destinin "milions" al mante
niment i ampliació d'aquestes 
instaHacions quan, segons va 
assegurar, amb el pas dels anys 
"quedaran obsoletes i abando
nades". Per tot plegat, va insistir 
en la necessitat d'apostar per la 
diversificació econòmica del Pi
rineu. 

Els Raiers de la Pobla de 
Segur es preparen per 
ser declarats 'Patrimoni 
de la Humanitat/ avui 
En el marc de la reunió que celebra la 
Unesco a la ciutat de Ra bat, al Marroc 
La Pobla de Segur 
REDACCIÓ 

Avui dijous 1 de desembre i en 
el marc de la 17a sessió del Co
mitè lntergovernamental per a la 
Salvaguarda del Patrimoni de la 
Humanitat de la Unesco que es 
reuneix aquests dies a la ciutat 
de Rabat (Marroc) els Raiers de 
la Noguera Pallaresa podrien ser 
declarats Patrimoni Immaterial . 
de la Humanitat. 

Els Raiers de la Noguera Pa
llaresa ja van ser declarats Fes
ta Tradicional d'Interès Nacional 
l'any 2002 i en aquests moments 
la candidatura del Pallars té els 
millors auguris per a què l'antic 
ofici dels raiers sigui declarat Pa
trimoni Immaterial de la Humani
tat per la Unesco. 

L'Associació dels Raiers de la 
Noguera Pallaresa té previst cele
brar la declaració en un acte con
junt amb l'Ajuntament de la Pobla 
de Segur aquest dissabte dia 3 en 
el que serà el nou espai del Mu
seu dels Raiers de La Pobla. L'acte 
central serà un programa de ràdio 
en directe amb connexions amb 
Rabat, on se celebra la convenció 
per a la salvaguarda del Patrimoni 
Cultural Immaterial, i amb convi
dats en diferit de membres d'as
sociacions raiers d'arreu del món. 

Les esglésies 
de la Vall de 
Boí van pujar a 
l'altar fa 22 anys 
La Vall de Boí va complir ahir 22 
anys de Patrimoni Mundial de les 
seves esglèsies romàniques. Amb 
aquest motiu el Centre del Romà
nic de la Vall de Boí va organitzar 
una jornada de portes obertes a 
les esglèsies reconegudes per la 
Unesco un dia com avui de l'any 
2000. l a declaració de Patrimoni 
Mundial ha suposat un abans i un 
després per a la Vall. N.Castells 

FOTO: T.A I A Os de Balaguer hi ha una gran tradició de campaners 

La Unesco reconeix el toc 
manual de campanes 
El toc manual de campanes es
panyol, una t radició estesa per 
tot el país i sostinguda actual
ment per grups de voluntaris i 
veïns, va ser inclosa ahir per la 
Unesco en la seva llista de Pa
trimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat. La Unesco ho va 
decidir en la seva reunió cele
brada a Rabat, al Marroc. 

Cal destacar que la població 
lleidatana d'Os de Balaguer, a 
la comarca de la Noguera, ce
lebra una de les Trobades de 
Campaners amb més renom de 
tot l'Estat. 

La iniciativa és un homenat
ge a tots els campaners i una 
reivindicació d'aquest antic ofi
ci que es nega a desaparèixer. 

FOTO: Núria castells f Jornada de portes obertes ahir a les esglésies 
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Jornada 
solidària a la 
Seu d'Urgell 
dedicada 
a Àfrica 
La Regidoria de Solidaritat i Coo
peració i el Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació de la Seu 
d'Urgell han organitzat per demà 
divendres una jornada solidària 
dedicada al continent africà; la 
jornada comptarà amb un taller 
de percussió adreçat als infants; la 
inauguració de l'exposició 'Indes
tructibles' i un concert de música 
tradicional africana. Així, la jorna
da s'iniciarà a les sis de la tarda 
amb un taller de percussió de mú
sica tradicional africana, adreçat a 
un públic familiar, que tindrà lloc 
a la sala la Immaculada. També hi 
haurà berenar. Per participar-hi cal 
fer inscripció prèvia per WhatsApp 
al mòbil678 507 889. 

El Conselh Generau aprova els 
pressupostos més alts de tota 
la seva història amb 42 milions 
Per ser realitat depenen dels de la Generalitat 

Fornells deixa 
el seu càrrec al 
Departament de 
PrP "Al\ r·~ 

La presidenta de la Federació 
Regional de Lleida d'Esque
rra Republicana de Catalunya, 
Montserrat Fornells i Solé, va 
confirmar ahir que deixarà el 
seu càrrec actual al capdavant 
de la Direcció General de l'Ad
ministració Local del Govern de 
la Generalitat de Catalunya per 
prendre possessió d'un escó 
al Parlament de Catalunya, se
gons informà ERC. 

Vielha 
REDACCIÓ 
El Ple del Conselh Generau d'Aran 
va aprovar provisionalment ahir, 
amb els vots a favor de l'equip de 
govern d'UA i l'abstenció de CA, 
el pressupost de la màxima insti
tució aranesa per a 2023, de gai
rebé 42.000.000 €. 

"Aquest pressupost, que es 
preveu el més alt de la història 
del Conselh Generau d'Aran, que
da condicionat per l'aprovació 
dels pressupostos de la Genera
litat de Catalunya" afirmava ahir 
la síndica d'Aran, Maria Vergés, 
afegint que: "la diferència de gai
rebé 4 milions d'euros que hi ha 
entre el pressupost d'enguany i el 
previst per a 2023 anirà destina
da a la inversió en àmbits bàsics 
per al desenvolupament social i 
econòmic de la Val d'Aran i espe
cialment centrat en l'atenció a les 
persones". 

ATENCIÓ A LES PERSONES 

El que destaca més d'aquest 
pressupost és l'aposta per l'aten
ció a les persones amb l'augment 
de les partides en atenció social i 

RJm:Ael~lr.tS~~;¡ilarap/ lmatge de com ha quedat la carretera 
----- ---------·-·-----·--··--·----··-·---·--·-·------

Milloren el vial d'accés a 
l'Aeroport de la Seu 
La Generalitat de Catalunya a 
través de l'empresa pública Ae
roports de Catalunya ha millorat 
recentment la carretera d'accés a 
l'Aeroport d'Andorra-la Seu dins 

del projecte de miilora d'aquest 
complex aeroportuari. D'aquesta 
manera, els usuaris de la infrase
tructura podran gaudir de la co
moditat en els accessos. 

sanitat, l'aposta per la innovació 
i la transició energètica així com 
qüestions relacionades amb el 
manteniment i millora del patri
moni i l'impuls i la promoció de 
l'aranès. 

PRESSUPOSTOS DE LA 
GENERALITAT 

La síndica d'Aran ja ha instat 
per carta al president de la Ge
neralitat, Pere Aragonès, a apro
var els pressupostos de 2023 
atès que, davant una possible 
pròrroga, "ens trobaríem davant 
la incertesa de tornar a patir un 
incompliment de l'acord de fi
nançament entre el Conselh Ge
nerau i la Generalitat, que ens 
situaria en una situació molt de
licada, novament, per a poder 
afrontar la gestió de les nostres 
competènèies, quelcom que té 
un impacte directe en la quali
tat de vida de la ciutadania i en 
el desenvolupament territorial 
d'Aran". 

En aquest sentit, cal recordar 
que el govern d'Aran ha reclamat 
en diverses ocasions la millora ur
gent del finançament en matèria 

RnD:ai.V Imatge de la sessió plenària del Conselh d'ahir 

de llengua i cultura. Així mateix, 
el Conselh Generau d'Aran treba
lla també per a aconseguir el tras
pàs definitiu en atenció social i la 
millora dels traspassos en matèria 
d'habitatge. 

Per a què el nou pressupost 
del Conselh Generau d'Aran pu-

gui ser una realitat és necessari 
que la Generalitat de Catalunya 
aprovi els seus respectius pressu
postos pel 2023. En cas contrari, 
si es prorroguen els comptes del 
govern català el Conselh podria 
entrar en una situació econòmica 
i financera corT)plicada. 

Subvenció de 343.942 euros per 
potenciar el patrimoni del Pirineu 
L'Institut per al Desenvolu
pament de l'Alt Pirineu i Aran 
(lOAPA), que depèn del Departa
ment de Territori, ha resolt ator
gar un total de 343.942 euros en 
subvencions per al desenvolupa
ment local i la promoció del pa
trimoni cultural a les comarques 
de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, 
la Cerdanya, el Pallars Jussà, el 
Pallars Sobirà i la Va l d'Aran. Es 
tracta d'ajuts per a activitats rea
litzades durant l'any 2022, com 
poden ser fires, festivals de cine 
i arts escèniques, publicacions 
divulgatives, visites guiades, re
habilitació de pintures eclesiàsti
ques o mostres de cuina. 

Aquesta línia de subvencions, 
que es va obrir el 3 de maig, vol 
donar suport a ens locals i asso
ciacions de l'Alt Pirineu i l'Aran 

RJJO: Gr:Mm I La Fira de Salàs, una de les activitats subvencionades 

per consolidar l'economia local, 
fer valer el patrimoni cultural i 
millorar la competitivitat pro-

fessional. En concret, es podien 
demanar ajuts per diferents ac
tivitats. 
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