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

Pallars/Alta Ribagorça
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

medi ambient fauna

Benny Trapp

❘ el pont de suert ❘ El centre de recuperació de fauna del Pont de
Suert criarà tritons del Montseny, en el marc d’un projecte
Life finançat per la Unió Europea per assegurar la continuïtat d’aquesta espècie, en perill
d’extinció i l’únic hàbitat de la
qual al planeta és aquesta serra
catalana.
Així ho va corroborar el de-

❘ baiasca ❘ Les obres de la carretera d’accés a Baiasca, al
municipi de Llavorsí, es reprendran a finals d’aquest
mes o primers d’abril, segons
va apuntar l’alcalde d’aquesta població, Josep Vidal. Les
baixes temperatures i el gel
van obligar a paralitzar els
treballs a finals de desembre,
després de reprendre’ls al novembre i que aquesta via es-

tigués uns vuit mesos tallada
per despreniments. Els treballs més importants ja s’han
fet, però queda pendent consolidar el talús. Segons l’alcalde, durant aquests mesos ha
estat impossible treballar a
causa de la pluja, la neu i les
gelades. Ara, amb l’arribada
de la primavera, s’espera que
el terreny s’assequi i poder
reprendre l’actuació.

comunicacions reparacions

Restablert el servei al tren de
la Pobla després de l’avaria

estat crític

partament de Territori i Sostenibilitat, que va puntualitzar
que la repoblació aconseguirà
exemplars criats a l’Alta Ribagorça i al centre de fauna de
Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda.
L’empresa pública de la Generalitat Forestal Catalana
ha convocat aquesta setmana
un concurs per dotar les dos
instal·lacions d’aquaris per als
tritons, amb un pressupost de
72.000 euros.

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

Les obres de l’accés a Baiasca
es reprendran a principis d’abril

Per evitar-ne l’extinció, gràcies al finançament de la UE

La seua població s’estima
en menys de 1.500
exemplars en colònies
petites i fragmentades
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municipis accessos

El centre de fauna del Pont
criarà tritó del Montseny
r. ramírez

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

comarques

Un exemplar de tritó del Montseny.

Fins ara, el centre del Pont
de Suert s’havia dedicat a la
cria de visons europeus i de
truita autòctona per a la repoblació de rius. Anteriorment havia criat també crancs
autòctons.
A aquestes tres espècies,
s’afegirà ara el tritó del Montseny, el risc d’extinció del qual
es considera “crític”: la seua
població s’estima en menys de
1.500 exemplars, en colònies
petites i fragmentades en una

extensió de tot just vuit quilòmetres quadrats, segons la documentació del programa Life.
En aquest sentit, la construcció dels aquaris per criar-los
suposa només una petita part
del pressupost del Life Tritó
del Montseny, liderat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb la Generalitat i el
Zoo de Barcelona i dotat amb
2,9 milions d’euros, dels quals
1,7 milions procedeixen de
fons europeus.

❘ la pobla de segur ❘ Ferrocarrils
de la Generalitat va restablir
ahir el servei de la línia de
la Pobla de Segur en la qual
va treballar durant 16 hores
per reparar el radiador d’un
dels nous trens, que perdia
líquid. La intervenció es va
fer al Pla de Vilanoveta des
de primeres hores de la nit
de divendres i durant la matinada i el matí de dissabte,

cosa que va obligar que els
primers serveis de Balaguer
a la Pobla a les 08.25 hores i
de la Pobla a Balaguer a les
10.08 hores s’haguessin de
fer amb autobús.
L’operació es va portar a
terme de forma contínua, ja
que, segons FGC, no podien encavalcar-se i havien de
fer-se amb continuïtat fins a
quedar resolta l’avaria.
a.v.

urbanisme millores

Llavorsí refà
un mur a la
zona alta per
seguretat

a.ll.

Campanya de lectura a Vilaller ■ L’escola Vidal i Abad, amb
el suport de l’ajuntament, ha desenvolupat un projecte de
dinamització i impuls a la lectura per als alumnes del centre. S’ha potenciat el Racó de la Biblioteca i els escolars han
dibuixat la seua mascota, el cérvol Max.

Afectat per
filtracions d’aigua
m.m.b.

❘ llavorsí ❘ L’ajuntament de Llavorsí està executant durant
aquests dies les obres del mur
de contenció que suporta el
carrer que porta a la zona alta de la població del Pallars
Sobirà. Segons l’alcalde, Josep Vidal, el mur estava molt
degradat a causa de les filtracions d’aigua, que havien provocat que es bombessin, per
la qual cosa ha estat necessari
reconstruir-lo. La previsió era
fer aquesta intervenció l’any
passat. Tanmateix, a finals del
2016 i a causa de la meteorologia adversa, es va decidir posposar-la per a aquest exercici.
Els treballs han consistit a

Les obres que es porten a terme al mur de Llavorsí.

desmuntar l’esmentat mur i
reconstruir tota l’estructura
amb malles i encofrat i formigó
per consolidar-lo i evitar noves
deformacions.
Vidal va indicar que, després d’aquesta primera actuació, s’està revestint amb pedra
del país perquè quedi conforme amb l’ornamentació de la

localitat del Pirineu. L’actuació ha suposat una inversió de
44.000 euros i forma part de
les obres que es duen a terme
per millorar el centre urbà, va
indicar l’alcalde.
L’obra, doncs, estarà acabada en les properes setmanes,
de cara a la temporada turística de l’estiu.

cultura

celebracions

Visita al Pont de
Suert per conèixer
l’entorn

L’Oficina Jove de
l’Alta Ribagorça
compleix un any

❘ el pont de suert ❘ El Servei
Comarcal de Català de
l’Alta Ribagorça va organitzar dijous, juntament
amb l’ajuntament del Pont
de Suert, una sortida guiada
pel nucli antic de la capital
amb alumnes del nivell inicial. El grup va estar format
per sis dones que van visitar
l’església nova, el centre i
l’església antiga.

❘ el pont de suert ❘ L’Oficina
Jove de l’Alta Ribagorça
celebra demà dilluns el
primer aniversari del nou
equipament ubicat al carrer
Canaleta de la capital amb
una jornada d’activitats dirigida a tots els joves entre
12 i 35 anys. El programa
ofereix la possibilitat d’anar
a esquiar a l’estació de Boí
per 4 euros.
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societat

solidaritat habitatge

Inicien un projecte laboral per a
famílies de les Llars del Seminari

La fundació destinarà 25.000 € i els cedeixen un terreny agrícola de dos hectàrees
fundació entre tots i per al bé de tothom

l. garcía

❘ lleida ❘ No hi ha dubte que el
projecte de les Llars del Seminari és una oportunitat per a
famílies en situació de vulnerabilitat. Després de donar-los un
sostre, ara la fundació que gestiona aquests habitatges socials
ha començat a dissenyar una iniciativa per trobar-los feina, amb
la qual cosa compten amb una
aportació de 25.000 euros. Un
pas endavant que la Fundació
Entre Tots i per al Bé de Tothom
s’atreveix a fer després que dos
famílies ja hagin pogut deixar
els seus habitatges al millorar
la seua situació. Ara, voluntaris
i famílies estudien com es pot
afrontar un nou projecte que
ajudi d’altres a tornar a trobar
el seu camí.
Segons expliquen des de la
fundació, aquest projecte naix
principalment davant de la
constatació que el principal problema de les famílies de les Llars
del Seminari és la falta d’una
ocupació. “Fan cursos de formació i entreguen currículums,
però no és suficient”, va assenyalar ahir Carles Sanmartín,
president de l’entitat.
Per donar un impuls a aquest
esforç, s’ha creat una comissió
laboral, en la qual participen
voluntaris amb experiència
empresarial amb l’objectiu de
crear un projecte que doni feina
a algunes de les famílies. Enca-

meteorologia

Sol per a l’últim
cap de setmana
de l’hivern
❘ lleida ❘ El sol i les temperatures càlides en el moment central de la jornada són els protagonistes de l’últim cap de
setmana d’hivern, una prèvia
per a la primavera, que començarà dimarts i que vindrà
amb núvols i la baixada del
termòmetre. Segons les dades del Meotocat, Sant Romà
d’Abella, al Pallars Jussà, va
anotar ahir la temperatura
màxima més alta de les comarques lleidatanes, la tercera a tot Catalunya, amb 26
graus, seguida de Lleida i la
Seu d’Urgell, amb 22 graus,
i Tàrrega, amb 20.

iniciatives

Guia turística de
la ciutat de Lleida
per a nens
Famílies i voluntaris que formen la comissió laboral de les Llars del Seminari que impulsa el projecte.

ra que la iniciativa està en fase
d’estudi, el projecte giraria entorn d’un camp de dos hectàrees
d’extensió que ha estat cedit a
la fundació per part d’una família de Lleida. També valoren si
es constitueixen com a cooperativa o creen una empresa de
reinserció.
La idea, segons Sanmartín, és
ocupar algunes famílies perquè
guanyin experiència laboral i,
quan aconsegueixin un treball

fora, que d’altres s’incloguin en
el projecte. “Necessiten un entorn que els ajudi a recuperar les
forces”, va assenyalar. La previsió és que el projecte comenci a
funcionar aquest any i ha estat
possible gràcies a l’aportació
que fa la mateixa fundació de
25.000 euros a través dels fons
de les aportacions de les famílies, els socis i les subvencions
de la Generalitat i La Caixa.
Actualment, les Llars del Se-

minari acullen 16 famílies, amb
20 adults i 26 menors. El projecte es troba en la tercera fase i es
preveu que la quarta comenci el
proper mes amb la incorporació
de dos o tres famílies més, per la
qual cosa s’ocuparan 18 dels 19
pisos disponibles. Es tracta de
persones en situació de vulnerabilitat i sense feina i hi ha un
equilibri entre famílies d’origen
estranger i català. També hi ha
famílies monoparentals.

❘ lleida ❘ El Consell dels Infants de Lleida està treballant per a l’elaboració d’una
guia turística dissenyada per
als nens i nenes de la ciutat.
Guia’t per Lleida, la ciutat amb ulls d’infants és la
proposta que es treballa. Ja
s’han seleccionat els espais i
monuments que consideren
imprescindibles a la guia i
per a això han comptat amb
l’ajuda de tres professionals
de turisme de la ciutat que
han participat en la sessió
del març per resoldre els seus
dubtes.

