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Las obras en la calle Les Roses 
de la Bordeta se alargan más 
de lo previsto inicialmente | PÁG.10

CURSO DE DISEÑO DIGITAL. 
La UdL ofrecerá el próximo curso 
un grado de diseño digital  | PÁG.9

INICIAN LAS OBRAS DEL TÚNEL DE 
TRESPONTS. Los trabajos previos para 
construir el túnel de Tresponts, en la C-14, 
afectarán al tráfico los próximos días | PÁG.13

¿Aparecerá hoy Puigdemont?

MERITXELL SERRET 
RENUNCIA A SU 
ESCAÑO Y EL ALCALDE 
DE SOLSONA SERÁ 
SU SUSTITUTO

Considera que no necesita el 
permiso del Tribunal Supremo 
para ser investido presidente

El TC se reunirá de urgencia 
a las 13.00 horas para resolver 
las alegaciones de JxCat

CAP AL NOU GOVERN - PÁG. 3 - 6 Y EDITORIAL P. 7 FOTO: T.Alcántara / El politólogo Ramón Cotarelo ofreció una charla y participó en un acto ante la Paeria

Los futuros pilotos de Vueling 
realizaron ayer prácticas de 
vuelo en el Aeroport d’Alguai-
re. También ayer se presenta-
ron los vuelos de Marsella, Pal-
ma y Madrid al aeropuerto de 
Andorra-la Seu. | PÁG.14

Los futuros 
pilotos de 
Vueling 
practican         
en Alguaire

FOTO: Selena García / Un avión de Vueling durante los ejercicios

La demanda de la plataforma Lleida Lliure de Franquisme con-
tra el Ayuntamiento de Lleida por la ‘calles franquistas’ llegará 
a juicio el próximo 15 de febrero a las 12.00 horas.  | PÁG.12

Las ‘calles franquistas’,a 
juicio el día 15 de febrero

La nueva escuela tiene como objetivo formar profesionales 
cualificados en el sector de la gestión de los bosques. El curso 
empezará en abril y tendrá unos 15 alumnos.  | PÁG.16

València d’Àneu tendrá una 
Escola d’Oficials Forestals
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El Consell Social Municipal de Mollerussa 
fa balanç de la tasca feta durant l’any 2017
El Consell Social Municipal va celebrar la setmana passada al Cen-
tre d’Iniciatives Socioculturals La Banqueta la reunió del seu plenari, 
presidit per l’alcalde Marc Solsona, per tal d’avaluar la tasca feta du-
rant l’any 2017 i presentar els projectes de cara a aquest any entre els 
quals n’hi ha un de foment del voluntariat entre el jovent.

El Pallars Jussà 
contracta 21 
persones en 
risc d’exclusió
El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà ha contractat a 21 per-
sones dins el programa Treball 
i Formació que té per objecte 
afavorir, mitjançant una expe-
riència laboral i formativa, la 
inserció laboral i la millora de 
l’ocupabilitat de les persones 
amb especials dificultats d’in-
tegració en el mercat de tre-
ball. 

Plusfresc s’ha sumat a la cam-
panya solidaria Cap infant sen-
se menjar a Oussouye, impul-
sada per l’ONG Veïns del món 
solidaris amb la finalitat de co-
brir durant el curs escolar l’àpat 
principal del dia a 110 infants 
d’aquesta població del Senegal. 
La iniciativa té el suport de DO 
Pera de Lleida i des del dia 26 i 
durant 3 setmanes, es podrà ad-
quirir pera solidària a un euro a 
set botigues Plusfresc de Lleida.

Campanya solidària 
de Plusfresc pels 
infants de Oussouye

El Monestir de les Avellanes va 
presentar ahir la placa laudatòria 
dedicada a l’abat Jaume Cares-
mar, després de ser restaurada. 
L’obra d’art, declarada Bé Cultural 
d’Interès Nacional, torna a lluir 
ara al seu lloc original, l’església 
del monestir. 

L’escultura d’alabastre va ser 
retirada fa uns mesos per ser sot-
mesa als processos de restaura-
ció i conservació, que han estat 
realitzats pel restaurador Ramon 
Solé, amb el suport del Centre de 
Restauració Béns Mobles de la 
Generalitat de Catalunya i la co-
munitat Marista de les Avellanes. 

El procés de restauració ha tin-

gut un doble objectiu: restaurar 
i posar en valor aquest patrimo-
ni històric i artístic i retornar-la 
al seu lloc original, damunt de la 
sepultura de l’abat Jaume Cares-
mar, coincidint amb el 300 ani-
versari del seu naixement. 

La placa laudatòria és l’obra ar-
tística més rellevant del s. XVIII al 

Monestir de les Avellanes. Època 
en que l’abadia visqué una gran 
esplendor gràcies a l’Escola His-
tòrica de les Avellanes, formada 
per monjos erudits que feren del 
Monestir de les Avellanes un dels 
centre de referència més impor-
tats de la Il·lustració a la Catalun-
ya del s. XVIII.

Finalitza la 
restauració d’una 
placa laudatòria 
del Monestir de 
les Avellanes 

FOTO: / La placa, del segle XVIII,  està dedicada a l’abat Jaume Caresmar

Creu Roja La Noguera ha fina-
litzat la campanya 2017 del seu 
projecte Avis i àvies solidaris 
amb més de 1.000 euros de re-
captació. És una campanya que 

recull diners a través de la ven-
da d’objectes elaborats pels avis 
de les residències de la comarca 
i que es destinen a la campanya 
Cap infant sense joguina.

Els avis solidaris de la Noguera 
recapten més de 1.000 euros

FOTO: Creu Roja / Les àvies col·laboren en el projecte solidari
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València d’Àneu acollirà una 
Escola d’Oficials Forestals per 
formar professionals qualificats
El curs començarà a l’abril i tindrà uns 15 alumnes

Alt Àneu
ACN
València d’Àneu, al Pallars Sobi-
rà, estrenarà el mes d’abril, l’Es-
cola d’Oficials Forestals. Es trac-
ta d’una cooperativa creada per 
tres socis (Pallars Jussà, Montsià 
i la Garrotxa) que tenen com a 
objectiu la creació d’un centre 
que formi oficials forestals alta-
ment qualificats i alhora difondre 
la cultura de l’aprofitament del 
bosc. El centre, amb capacitat per 
formar a 15 alumnes, estarà ubi-
cat amb instal·lacions municipals 
que l’Ajuntament els ha cedit per 
aquesta tasca. A l’edifici de l’antic 
consistori s’hi realitzaran les clas-
ses teòriques i a un magatzem 
sense utilitat s’hi faran les clas-
ses pràctiques. A més comptaran 
amb terrenys comunals del muni-
cipi per fer-hi els treballs a bosc. 
Destacar que als alumnes se’ls 
formarà amb el Certificat Euro-
peu de Motoserra, molt demanat 
pel sector.

Aquest projecte ha estat be-
neficiari d’una subvenció com a 
projectes singulars en el marc de 
la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i 
projectes Aracoop. Entre els as-
pectes que s’han valorat desta-
ca que aquestes entitats porten 
a terme una tasca que promou 

FOTO: M.Lluvich (ACN) / Les classes pràctiques es faran en un magatzem

l’economia social fomentant la re-
activació econòmica i l’ocupació.

Josep Plasencia, un dels socis 
de la cooperativa, explica que els 
alumnes de l’escola rebran una 
formació molt àmplia amb con-
ducció de maquinària específi-
ca, aprofitaments forestals i tala 
d’arbres, destacant el Certificat 
Europeu de Motoserra. Plasencia 
afirma que aquesta formació ca-
da cop la demanda més el sector 
donat que està comprovat que els 
alumnes formats amb aquest cer-
tificat augmenten la productivitat 
i baixen la sinistralitat al bosc.

Segons Plasencia actualment 
hi ha necessitat de mà d’obra 
qualificada donat que el sector 
té molta ‘’precarietat’’ en l’àmbit 
forestal (malalties professionals, 
sinistralitat...). La incorporació del 
Certificat Europeu en la formació 
és ‘’un pas endavant’’ per pal·liar 
les necessitats del sector, ha argu-
mentat Plasencia.

El certificat de motoserrista 
europeu (ECC-European Chain-
saw Certificate) és una formació 
bastant recent a Catalunya i a Es-
panya, donat que es va començar 
a implantar l’any 2014.

Manso rep el cònsol anglès
La subdelegada Inma Manso va reunir-se ahir amb el cònsol 
general del Regne Unit a Barcelona, Lloyd Milen, per parlar, entre 
altres coses, de possibles col·laboracions futures. 
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