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comarques

ensenyament serveis

Ensenyament demana portar
els nens de la Pobleta a classe

iniciatives turisme
c.sans

Després del segon dia sense escola per la protesta dels pares per
canvis en el transport || Reunió de l’AMPA amb els afectats
acn

e. Farnell

❘ lleida ❘ El director dels serveis
territorials d’Ensenyament a
Lleida, Miquel Àngel Cullerés,
va advertir ahir a les famílies
de la Pobleta de Bellveí (la Torre de Capdella) que han deixat
els seus fills dos dies sense classe per protestar pel trasllat de
la parada del transport escolar
que els nens han d’anar a classe
i “els pares no poden lesionar el
dret dels fills a estar escolaritzats”, va dir. Cullerés va apuntar que, independentment dels
motius de la protesta, “que pot
ser totalment legítima”, tenen
“l’obligació de portar els fills
al col·legi, en transport escolar
o en vehicles propis, però mai
deixar-los sense classe, aquesta és la seua obligació”, va dir.
Així mateix, va apuntar que no
es tracta d’un escenari d’absentisme i va confiar que avui el
consell comarcal del Jussà (que
gestiona el servei de transport
escolar) i els pares puguin arribar a un acord per tornar a la
normalitat.
L’A M PA de la Pla n a de
Mont-ros ha convocat una reunió per avui amb les famílies
per arribar a un acord, ja que la
proposta afecta tota la dinàmica del centre. Per la seua banda, el president del consell del
Jussà, Constante Aranda, va
seguir defensant ahir el trasllat
de la parada del taxi escolar
i va recordar que el canvi es

Les parades es van instal·lar als carrers del nucli antic.

El comerç de la Seu
aprofita la jornada
festiva a Andorra
c.sans

Van repetir ahir la protesta al no arribar el transport al centre.

Obligatorietat

Segons Ensenyament,
els pares tenen l’obligació
de portar els seus fills
a l’escola cada dia
va decidir a començaments de
curs per incloure a les rutes un
nou alumne del poble d’Envall.
Així mateix, va apuntar que el
trasllat de la parada escolar de
la Pobleta de Bellveí és “irrisòria”. “Es tracta de 150 metres
que permeten, alhora, millorar
el servei.” A més, va recordar
que precisament els alumnes

de la Pobleta de Bellveí són
els que tenen menys distància
i temps de viatge. Aranda també va confiar que després de la
reunió prevista per a aquesta
tarda els pares acceptin la nova
ubicació de la parada del transport escolar.
“No es tracta d’una qüestió
de seguretat, tampoc empitjora el servei, al contrari, els
nens estan ben atesos”, va dir.
No obstant, va recordar que
el consell no preveu canviar
la seua postura i va dir que el
servei s’ha d’ajustar cada any
en funció dels alumnes que
són escolaritzats als diferents
pobles.

energia renovables

Molins de vent per reduir el rebut
de la llum del Garrigues Sud

❘ la seu d’urgell ❘ Centenars de
persones van omplir ahir els
carrers del nucli antic de la
Seu d’Urgell en la celebració
de la trenta edició del Mercat
de les Oportunitats.
Una gran part eren andorrans que es van desplaçar
fins a la capital de l’Alt Urgell
per fer una volta pel mercat
coincidint amb la festa de la
Constitució d’Andorra, una
de les quatre dates de l’any
en què tots els establiments
comercials andorrans estan
tancats.
En aquest sentit, els visitants van aprofitar per buscar gangues en alguna de les
prop de vint parades locals
ubicades a l’aire lliure. Totes estaven instal·lades a la
part baixa del carrer Major,
entre els carrers Lluís de Sa-

medi ambient
acn

Compres conjuntes
a 143 municipis

Estudi per rebaixar els costos de bombar l’aigua des de Flix
r. ramírez

❘ Lleida ❘ La comunitat de regants
del Garrigues Sud, que inclou
els municipis de la Granadella,
Bellaguarda, Juncosa, Bovera
i els Torms, estudia reduir la
factura elèctrica dels bombatges des de l’Ebre a Flix mitjançant molins de vent. L’entitat organitzarà demà dijous
un acte públic al Centre Cívic
de la Granadella per presentar un estudi de viabilitat que
planteja diferents opcions per
fer servir l’energia eòlica com
a mitjà per rebaixar els rebuts
de la llum, que representen el
80% del cost de l’aigua (vegeu
les claus).
El president de la comunitat, Xavier Pelegrí, va explicar
que es tracta d’un projecte “a
llarg termini”, però va subrat-

llar que l’estudi és un primer
pas per reduir el cost que ara
suposen els bombatges, una cosa que considera necessària per
augmentar la rendibilitat dels
cultius. “És una incongruència
que estiguem en un territori

les claus

El cost de l’aigua

z El subministrament del Garrigues Sud costa 19 cèntims per
metre cúbic per a les finques
en cotes més baixes i 24 per a
les de cotes altes.

El 80%, per l’electricitat
z El 80% del cost de l’aigua es
deu a la factura elèctrica dels
bombatges des de l’Ebre.

apte per generar energia eòlica
mentre els regants, alguns amb
molins en terrenys de la seua
propietat, paguen la llum cada
vegada més cara”, va valorar.

Cànon eòlic
Per la seua banda, l’alcalde
de la Granadella i president de
l’Associació de Municipis Eòlics (AMEC), Carles Gibert, va
avançar que el cànon eòlic que
l’entitat ha plantejat davant del
Parlament permetria sufragar
part de la inversió necessària
per dotar de molins de vent el
Garrigues Sud. Gibert participarà demà en la presentació de
l’estudi de viabilitat, elaborat
per David Castarlenas, professor del cicle d’energies renovables de l’Escola del Treball
de Lleida.

bater i Fra Andreu Capella.
Els establiments comercials
van oferir com cada any productes a preus reduïts en el
que suposa el final de la temporada de tardor-hivern. En
aquest mercat va abundar la
roba, els complements i accessoris, però també els articles de regals, els joguets o
les plantes.
La iniciativa la impulsa la
Unió de Botiguers de la Seu
d’Urgell (UBSU) amb la col·
laboració de l’ajuntament,
la Seu Comercial i la direcció general de Comerç de la
Generalitat. Com cada any i
amb l’objectiu de dotar l’esdeveniment de personalitat
pròpia, les parades van compartir l’etiquetatge dels productes i van entregar bosses
de color groc amb el logotip
de l’esdeveniment.

Una visitant s’informa.

Cartells sobre
allaus a Llavorsí
❘ llavorsí ❘ El parc natural de
l’Alt Pirineu ha elaborat un
cartell per conscienciar del
perill d’allaus. L’objectiu
és fomentar la seguretat a
la muntanya en època hivernal i conscienciar els
visitants del perill d’allaus
amb unes pautes bàsiques,
a banda d’incentivar la
formació en neu, allaus i
rescat.

❘ lleida ❘ L’Associació Catalana de Municipis (ACM) ha
posat en marxa una nova
jornada amb l’objectiu de
donar a conèixer la central
de compres de l’àmbit local, que desenvoluparà avui
amb càrrecs de les sis comarques del pla de Lleida.
Un total de 143 ens locals
lleidatans compren a través
d’aquest mitjà.

Recollida d’oli usat
a les Borges Blanques
❘ les borges blanques ❘ L’ajuntament de les Borges Blanques va iniciar ahir una nova campanya de recollida
d’oli de cuina usat per tal
d’evitar la contaminació
de l’aigua i l’obstrucció de
les canonades. El consistori
del municipi ha distribuït
uns embuts adaptables a
qualsevol botella de plàstic
amb tap de rosca per facilitar la recollida.
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salut
òscar mirón

Vinculen pobresa
amb més risc
per a la salut
❘ barcelona ❘ El departament
de Salut de la Generalitat ha
analitzat per primera vegada l’impacte de les desigualtats socioeconòmiques en la
salut. L’estudi conclou que
les persones amb menys recursos presenten més hospitalitzacions per causes psiquiàtriques i més consum de
fàrmacs. A més, tenen una
probabilitat quatre vegades
superior de morir abans de
complir els 65 anys.
L’informe també assenyala
que les nenes de famílies amb
pocs recursos tenen més risc
de tenir malalties greus.

enologia
Un moment de l’actuació ahir dels lleidatans Hermanos Lobo a la sala d’actes del centre penitenciari Ponent.

Hard rock entre els murs de la presó

El quartet lleidatà Hermanos Lobo ofereix un singular concert per als interns de Ponent
|| Un grup de gestors culturals, formats per presos, va sol·licitar l’actuació
redacció

❘ lleida ❘ Un centenar d’interns
del centre penitenciari Ponent
van assistir ahir al concert que
va oferir dins de la presó el grup
lleidatà de hard rock Hermanos
Lobo. El quartet va instal·lar els
seus instruments a la sala d’actes, que es va omplir de presos
procedents de diversos mòduls.
Segons van explicar els respon-

sables del grup, el concert es va
celebrar amb motiu dels actes
del Dia Internacional de la Dona
a instàncies de la petició d’un
grup de gestors culturals format
per interns del centre. Aquests
gestors proposen activitats culturals al llarg de l’any i ajuden a
organitzar-les. Hermanos Lobo,
que està a punt de publicar el
seu primer EP, va interpretar

temes com El riesgo, El viaje
o Rock intergeneracional, així com versions de grups com
Triana.
No és la primera vegada que
els interns de Ponent assisteixen a un concert a la presó. El
març de l’any 2012, una quinzena d’intèrprets de l’Orquestra
Simfònica Julià Carbonell de
les Terres de Lleida (OJC) van

fires col·leccionisme

❘ lleida ❘ Sis licors elaborats
per Ratafies Portet a la fàbrica de la Pobla de Segur s’han
inclòs en la nova edició de la
Guia Peñín i han obtingut
una puntuació mitjana de
90,5 punts.
Segons va informar ahir
l’empresa, el producte més
ben valorat és la Ratafia dels
Raiers Reserva. La Guia Peñín és un reconegut manual
de vins i licors espanyols i
un dels més consultats per
professionals i aficionats. La
guia 2017 ja pot comprar-se
online.

salut descans
segre tàrrega

La Fira Playmobil de Tàrrega exposarà 17 diorames i 7.000 figures
❘ tàrrega ❘ Tàrrega acollirà els
propers dies 1 i 2 d’abril la sisena edició de la Fira Playmobil, organitzada per l’associació
Agrat i Somos Clicks al pavelló

actuar a la mateixa sala. Dirigits
per Alfons Reverté, van oferir
una actuació per a 150 reclusos
de segon i tercer grau en el marc
d’un projecte que tenia per objectiu atansar la música clàssica
a tota la societat. L’orquestra va
interpretar la producció simfònica Speedy, cine mut acompanyat amb música sincronitzada
en directe.

Sis licors de la
Pobla a la nova
‘Guia Peñín’

del Club Natació. Allà s’instal·laran disset diorames, que
ocuparan 200 metres quadrats
i estaran compostos per més de
7.000 figures.

El més gran sumarà 18 metres quadrats i tractarà sobre
el Far West. Aquest any també augmentarà el nombre de
venedors.

Només tres de cada deu
lleidatans se’n van a dormir
abans de la mitjanit
❘ Lleida ❘ Els lleidatans són els catalans que se’n van a dormir més
tard. Un 66,7% d’aquests ho fa
passada la mitjanit (de 00.00 a
00.59 hores), segons el IV Estudi
Dormity sobre la qualitat del
son dels catalans. Per la seua
part, un 29,2% ho fa de 22.00 a
23.59 hores. Odile Romero, cap
de la Unitat del Son de l’hospital
Vall d’Hebron, va afirmar que
“la privació d’hores de descans
té repercussions a nivell cardiovascular, metabòlic i en l’estat
d’ànim”, i va afegir que “falta
conscienciació dels perjudicis
per a la salut que ocasiona la
falta de descans”.
A Lleida, l’hora més habitual
de llevar-se és entre les 7.00 i les
7.59 hores (el 50%). Un 29,2%
es lleva entre les 8.00 i les 8.59
hores i un 20,8%, entre les 6.00

i les 6.59 hores. Segons l’estudi, el 75% dels lleidatans dorm
entre 6 i 7 hores; el 20,8%, més
de 7 hores, i el 4,2%, entre 5 i 6.

Medicació per dormir
D’altra banda, l’informe,
elaborat a partir de més de 400
entrevistes, assenyala que ha
augmentat l’ús de medicació per
dormir. El 13% dels catalans
va declarar que es prenia dos o
més vegades per setmana algun
tipus de tractament, mentre que
l’any passat aquest percentatge era del 9%. A Lleida, aquest
percentatge és molt inferior i només el 4,2% dels entrevistats va
declarar que prenia medicació.
Per la seua banda, la Societat
Espanyola del Son assenyala el
fet de dormir bé com a clau per
viure més anys.
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cynthia sans

Forners de l’Alt Urgell ofereixen el
trenat de formatge al mercat de la Seu
Els forners de l’Alt Urgell van presentar diumenge passat
el trenat de formatge al mercat de la Seu, un nou pa que
va encantar als visitants i que pretén convertir-se en el
nou producte singular de la zona.

Alumnes de l’institut Joan Oró de Lleida, ahir amb samarretes commemoratives de la celebració.

Celebració del Dia del Número Pi
El 14 de març ha estat elegit
internacionalment com el Dia
del Número Pi (conegut pel símbol grec π) per la coincidència
entre les seues primeres xifres
(3,14) amb la data (14-3 o 3-14,

en anglès). Centres educatius
com l’institut Joan Oró de Lleida el van commemorar ahir amb
activitats entorn de les matemàtiques, com una gimcana pel
pati per desxifrar enigmes ma-

temàtics o un mural per als més
petits. “Es tracta de treballar les
matemàtiques d’una forma diferent, que motivi més els alumnes”, va explicar la directora,
Emma Carreras.

Els veïns de la partida Montserrat visiten
el Castell de Peníscola i Morella
El passat 11 i 12 de març l’associació de veïns de la partida
Montserrat va organitzar una visita cultural al castell de
Peníscola i Morella (Castelló), un poble que ha conservat
els edificis i carrers antics amb el pas del temps.

‘Sentir i crear’, tallers d’art teràpia
als alumnes de Primària de l’Urgell
El consell comarcal de l’Urgell ofereix deu tallers, Sentir i
crear, als alumnes de quart de Primària de la comarca de
l’Urgell, que tracten temes essencials per al creixement
personal, com el reconeixement de les emocions.

Alumnes de Primària de Tremp visiten l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Una quarantena d’alumnes i
quatre professors de cinquè de
Primària del CEIP Valldeflors
de Tremp van visitar ahir l’Arxiu Comarcal del Pallars Jus-

sà, on els arxivers van explicar
la seua professió als alumnes i
quin és la seua feina dins del
marc de la conservació del patrimoni documental. La visita

va durar una hora aproximadament, en la qual els alumnes
van veure un vídeo explicatiu,
alhora que van recórrer tots els
espais de l’arxiu comarcal.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Agafeu el ritme i esforceu-vos per fer
coses que millorin el vostre aspecte físic,
emocional i mental. Saber el que voleu us ajudarà
a fer eleccions sàvies.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Mantingueu la ment oberta i considereu
el que suggereixen els altres. Treballar
amb altres us ajudarà a guanyar confiança i aconseguir previsió per fer bones eleccions.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Els assumptes de diners es tornaran més
intensos. Quan ordeneu problemes
pendents amb contractes, feu el millor que pugueu per evitar la ira.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Les decisions impulsives poden ser
apassionants, però també poden causar
disturbis emocionals. Penseu dos vegades abans
de molestar algú del vostre equip.

TAURE 20-IV / 20-V.
La impulsivitat portarà a errors i frustració. Serà necessari adoptar una visió
realista de la situació que encareu. Busqueu
estabilitat, no resultats divisoris.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Mireu cap endins i qüestioneu-vos la
vostra posició i les metes a llarg termini.
Considereu noves formes que us ajudin a aconseguir el que és més important per a vosaltres.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Les emocions arribaran a la superfície.
Expresseu els pensaments amb compte
i tindreu un impacte positiu en aquells amb els
quals us poseu en contacte.

AQUARI 20-I / 18-II.
Participeu en el que succeeix en la vostra comunitat. Podeu marcar diferències
si defenseu els vostres drets. Feu memòria i recorreu a allò que us ha funcionat en el passat.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les oportunitats produiran un canvi. No
divulgueu informació que pugui ser
comprometedora. En canvi, tracteu les coses amb
diplomàcia.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Mostreu passió per aconseguir les vostres metes i obtindreu ajuda d’una font
inusual. Atrapeu les situacions sense embolicar-vos ni ser agressius ni crítics.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Les emocions us encendran un foc al
ventre. Seguiu el vostre cor, no perdeu
el cap i trobareu un pla que us anirà a favor.
L’amor alleujarà problemes que encareu.

PEIXOS19-II / 20-III.
Relacioneu-vos bé, jugueu el joc i desenvolupeu bones relacions amb la gent
que conegueu sense parlar dels vostres secrets
personals ni de grans idees.

