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Tornen els
‘Esmorzars
Saludables’
a 20 escoles
L’Ajuntament de Lleida ha posat en marxa una nova edició
del programa Esmorzars saludables que impulsa els bons
hàbits alimentaris entre els
nens i les nenes. L’activitat es
realitzarà aquest any en els mesos de març i abril a 20 centres
educatius amb la participació
de 1.238 alumnes. Des que el
programa es va posar en marxa el 2001 ha arribat a prop
16.500 alumnes de Lleida. La
iniciativa s’adreça als alumnes
de 3r i 4t d’Educació Primària i
se centra en la importància de
l’esmorzar, en el qual s’inclouran aliments equilibrats i nutritius. Així, en l’activitat es duu a
terme una xerrada educativa
sobre els elements que han de
formar els esmorzars i els beneficis de la dieta mediterrània
i després se’ls ofereix aquest
àpat, que consisteix en pa de
pagès català amb oli d’oliva
verge extra, una fruita i un batut de llet.

Artesa incorporarà
un vigilant municipal
que podrà sancionar
davant actes incívics
L’alcalde Mingo Sabanés espera
adjudicar la plaça abans de l’estiu
Artesa de Segre
s. martínez
Artesa de Segre incorporarà
abans de l’estiu un vigilant de
seguretat que desenvoluparà diferents funcions com regular el
trànsit o sancionar davant actes
incívics. Segons va explicar l’alcalde de la localitat de la Noguera,
Mingo Sabanés, es tracta d’una
figura que realitzarà les tasques
de vigilància dins del municipi
-tant de bens com de la via pública- però sense anar armat i amb

capacitat sancionadora. Sabanés
assegura que s’ha constatat que
no hi ha prou amb la presència
d’una patrulla dels Mossos d’Esquara, que diàriament és present al municipi i s’ha optat per
incorporar un vigilant de seguretat. “Sobretot hem notat que es
necessita una major actuació durant els caps de setmana, ja que
es produeixen moltes queixes
veïnals derivades dels botellons
i altres actes incívics que majoritàriament els joves duen a ter-

me en alguns punts d’Artesa, on
deixen acumular la brutícia”, afegeix Sabanés. Segons indica l’alcalde, es preveu treure a licitació
la plaça de vigilant municipal durant el mes d’abril i s’espera que
a finals de maig ja estigui adjudicada. Conscient de que realment
es necessitarien tres vigilants per
tal de poder fer torns, l’alcalde assegura que de moment es tracta
d’una prova pilot i es començarà
amb un sol vigilant per veure com
funciona aquest nou sistema.

La Biblioteca de
Tremp acull actes
per commemorar
el Dia de la Poesia
Per commemorar el Dia Mundial de la Poesia, la Biblioteca
Maria Barbal de Tremp realitzarà diversos actes sota el nom
de La setmana de la Poesia.
Així, dimarts se celebrarà l’acte institucional amb la lectura
de poemes de poetes catalans,
mentre que dijous hi haurà el
taller Dibuixa poesia.

Caminada contra el
càncer a Vallfogona
per promoure els
hàbits saludables
L’Associació Espanyola Contra
el Càncer Lleida ha organitzat
la Caminada de les Juntes Locals de la Noguera a Vallfogona
de Balaguer, que tindrà lloc el
proper 2 d’abril. L’objectiu de
les caminades que organitza
AECC és fomentar l’estil de vida saludable a la població i la
conscienciació sobre els hàbits
saludables.

Albert de Mònaco rep
el president d’Andorra
Junt amb San Marino, les tres delegacions
treballen per una entesa amb la UE
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Un incendi crema una zona
de canya seca de l’Espai
Natural Protegit d’Utxesa
Un incendi declarat ahir al vespre va cremar una zona de canya
seca de l’Espai Natural Protegit
d’Utxesa, al terme municipal de
Torres de Segre. El foc es va iniciar al voltant de les 20.00 hores
per causes que es desconeixen
i fins al lloc s’hi van desplaçar
diversos vehicles dels Bombers
de la Generalitat així com dos
camions. Segons va informar Josep Ramon Branzuela, que es va
desplaçar fins al lloc de l’incendi -una zona coneguda com El

Molí, direcció Sarroca de Lleidal’incendi va afectar una zona de
canya seca que hi ha a uns 500
metres de distància de l’embassament. Els treballs dels Bombers se centraven a darrera hora
de la tarda d’ahir en evitar que el
foc s’extingís cap a una zona residencial que hi ha a un marge del
pantà d’Utxesa. Segons va informar Branzuela, a les 21.30 hores
hauria cremat unes cinc hectàrees i al tancament d’aquesta
edició el foc encara estava actiu.

Mònaco
redacció
L’estat de les negociacions per un
acord d’associació amb la Unió
Europea va centrar el dinar de
treball que el cap de govern d’Andorra, Antoni Martí, va mantenir
ahir a Mònaco, amb el ministre
d’Estat del Principat de Mònaco,
Serge Telle i el ministre d’Afers
Exteriors de la República de San
Marino, Nicola Renzi, coincidint amb el segon aniversari del
llançament del mandat de negociació.
Tots tres mandataris van celebrar les bones relacions i l’esperit constructiu existent entre les
tres delegacions responsables
de les negociacions amb Europa
i van manifestar la ferma voluntat de continuar treballant conjuntament per assolir un acord
amb la Unió Europea amb unes
condicions sòlides que tinguin
perdurabilitat en el temps. Du-
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rant la trobada d’ahir, en la qual
Antoni Martí va estar acompanyat per l’ambaixadora d’Andorra
a la Unió Europea, Maria Ubach,
i l’ambaixador d’Andorra a Mònaco, Enric Tarrado, les tres delega-

cions van poder compartir l’estat
de les respectives negociacions
que cada país manté amb la Unió
Europea pel que fa al marc sectorial, que actualment se centra en
la circulació de mercaderies.

