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Comptadors d’aigua en un edifici d’habitatges.

LLEONARD DELSHAMS

H.C./X.R./E.F.
❘ LLEIDA ❘ Un quaranta per cent 
dels municipis del Pirineu no 
tenen comptadors d’aigua als 
domicilis, la qual cosa implica 
que els veïns no paguen per l’ai-
gua que consumeixen, sinó que 
abonen l’import d’una taxa fixa 
anual que remet l’ajuntament i 
que sovint incorpora també el 
cànon de depuració de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.

Segons les dades obtingu-
des, la Val d’Aran, amb nou 
municipis, i l’Alta Ribagorça, 
amb tres, són els únics territo-
ris en els quals cap localitat té 
comptadors d’aigua de forma 
generalitzada als habitatges. 
En aquests, els consistoris co-
bren una taxa fixa per domicili 
a l’any. Per exemple, al Pont de 
Suert, l’ajuntament cobra uns 
trenta euros a l’any pel servei 
i afegeix els imports de l’ACA, 
que poden sumar uns seixanta 
euros més. A Bossòst, la taxa és 
d’uns vint-i-quatre euros a l’any. 
En canvi, la capital de l’Alta Ri-
bagorça, així com els consistoris 
de Bossòst, Les i Canejan, han 
posat en marxa un projecte per 
instal·lar comptadors en alta o 
controladors per tenir constàn-
cia del consum general del mu-
nicipi. Per fer-ho, s’han acollit a 
ajuts de l’ACA, que els ha con-
cedit en cada cas entre 5.600 i 
12.500 euros de subvenció (ve-
geu el desglossament). L’alcalde 
de Bossòst, Amador Marqués, 
va assenyalar que moltes sub-
vencions depenen que els ajun-
taments acreditin controls del 
consum d’aigua. 

A l’Alt Urgell, el president 
del consell, Jesús Fierro, va as-
senyalar que tots els municipis 
(dinou) tenen comptadors als 
domicilis excepte “dos o tres” 
casos; al Solsonès tots els muni-
cipis disposen de comptadors i 
al Sobirà també els tenen a Es-
terri d’Àneu, Llavorsí, Rialp i 
Sort (només el nucli principal de 
població, no així els agregats) i 
al Jussà, Castell de Mur, el nucli 
de Tremp, Abella de la Conca, 
Isona, Llimiana i Salàs de Pa-
llars. En aquesta comarca, Sant 
Esteve de la Sarga i Talarn estan 

en procés de col·locar cabalíme-
tres als habitatges i la Pobla de 
Segur està iniciant els estudis 
per fer-ho. 

En aquest municipi, com a 
la majoria dels del Pirineu, la 
gestió de l’aigua seguirà en 
mans de l’ajuntament, segons 
l’alcalde, Lluís Bellera. Fonts 
de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua van assenyalar que en ma-
tèria tributària els usuaris han 
de tenir comptadors i declarar 
el volum d’aigua consumit tant 
en alta com en baixa (municipis 
i domicilis). Si els consums no es 
coneixen s’estimen uns mínims, 
si bé l’Administració pot obligar 
que es col·loquin comptadors.

Quatre de cada deu municipis del Pirineu no 
tenen comptador d’aigua als habitatges
Aran i Alta Ribagorça, sense cap sistema de recompte de consum de particulars i Solsonès i Alt Urgell, 
els que més en tenen || Sant Esteve, Talarn i la Pobla, en ple procés per a la instal·lació

AIGÜES PROVEÏMENT

n L’Agència Catalana de 
l’Aigua ha concedit prop de 
320.000 euros a vint-i-vuit 
corporacions de Lleida per 
instal·lar mecanismes per me-
surar i controlar els consums 
d’aigua per a ús domèstic. Es 
tracta d’una línia d’ajuts que 
l’organisme de conca català va 
convocar l’any passat i amb 
uns imports, que ascendeixen 
a 1,4 milions d’euros en el con-
junt de Catalunya, que ator-
garà al llarg d’aquest 2018. 
La subvenció més elevada es 

destinarà al consell comarcal 
de la Segarra, beneficiat amb 
una ajuda de més de 70.000 
euros per instal·lar compta-
dors amb telecontrol als sis-
temes de proveïment d’aigua 

del Sió a Cercavins. Entre els 
municipis que més subven-
cions rebran (poden assolir 
en el cas dels ajuntaments un 
màxim de 15.000 euros) es 
troben Bassella, Ciutadilla, 
les Valls d’Aguilar, Ribera 
d’Urgellet i Pont de Bar, on 
s’instal·laran sistemes de tele-
control, comptadors de l’aigua 
en alta i mesuradors de cabal 
captats i subministrats. D’al-
tra banda, Gimenells farà un 
projecte nou d’infraestructura 
d’aigua potable.

Prop de 320.000 euros per controlar els consums

BENEFICIARIS
Els ajuts beneficiaran  
28 corporacions de  
Lleida i la Segarra rebrà 
més de 70.000 euros

FACTURA ANUAL
En localitats sense 
comptadors el consistori 
cobra una taxa anual, per 
exemple, de 24 o 30 euros

La Noguera amplia els beneficiaris d’un 
braçalet de control de persones grans

TECNOLOGIA SERVEIS SOCIALS

❘ BALAGUER ❘ El consell de la No-
guera ha canviat els requisits 
per adquirir un dels braçalets 
proveïts amb un codi QR per a 
persones grans de la comarca 
per afavorir que puguin sortir 
al carrer amb més seguretat, 
contribuir a mantenir la seua 
autonomia i facilitar la inter-
venció immediata davant de 
situacions d’accidents. Fins ara 
podien obtenir aquest braça-
let els majors de setanta-cinc 
anys que vivien sols o amb al-

tres persones grans de seixan-
ta-cinc anys i per als que tenien 
una discapacitat superior al 65 
per cent. A partir d’aquest any, 
el consell ha rebaixat l’edat a 
seixanta-cinc anys i tenir una 
discapacitat superior al 33 per 
cent. La presidenta comarcal, 
Concepció Cañadell, va apuntar 
que el canvi respon a la volun-
tat d’incloure més població i, 
“reduint l’edat aconseguim que 
siguin més els ancians contro-
lats”. Des de la posada en marxa 

del programa l’any passat, uns 
250 ancians de la Noguera ja 
estan connectats a través dels 
braçalets amb QR, que contenen 
informació de l’usuari, dades de 
contacte de la família i detalls 
de la salut, i a més faciliten la lo-
calització immediata de la per-
sona. La iniciativa s’emmarca 
en el programa assistencial per 
a col·lectius vulnerables Milpeus 
de l’ens. El servei cobreix la per-
sona usuària en qualsevol lloc, 
les vint-i-quatre hores del dia.

XAVIER SANTESMASSES

Esborren el cartell de ‘república’ a Tàrrega n El cartell a l’entrada 
de Tàrrega, municipi de la república, va aparèixer ahir amb una 
de pintada. El CDR de la ciutat el va instal·lar a començaments 
de març i també s’ha col·locat en altres municipis de Lleida.
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Menys turistes a Mont-rebei  
i la meitat reserven en línia
En vuit dies 6.000 persones van utilitzar l’accés de Sant Esteve 
|| Col·lapse a la via local del Divendres Sant a diumenge

BALANÇ SETMANA SANTA

E.FARNELL
❘ LLEIDA ❘ Més de 6.000 persones 
van visitar el congost de Mont-
rebei durant tota la Setmana 
Santa (de dilluns a dilluns), la 
qual cosa representa un 35% 
menys de visitants respecte a 
l’any passat, segons les dades 
de la Fundació Catalunya la 
Pedrera. Així mateix, el 42% 
de les places d’aparcament de 
tota la setmana de la zona de la 
Masieta (amb una capacitat per 
a 150 vehicles), a Sant Esteve 
de la Sarga, es va reservar de 
manera anticipada i en línia. 
Tanmateix, a partir del Diven-
dres Sant i fins diumenge es va 
registrar un ple absolut, amb 
el 95% de les places d’aparca-
ment reservades anteriorment. 
De fet, aquests dies la carrete-
ra local de Sant Esteve de la 
Sarga va quedar col·lapsada de 
vehicles que no van optar per 
l’aparcament. Aquestes xifres 
només corresponen a la zona de 
Sant Esteve de la Sarga, sense 
que estiguin comptabilitzats els 

visitants que van entrar per la 
zona de Corçà, a Àger, o per 
la part aragonesa, a Viacamp i 
la Llitera. Precisament, el res-
ponsable d’una de les empreses 
que exploten turísticament les 
aigües de Canelles a Viacamp 
va apuntar que el volum de tu-
ristes ha estat també inferior al 

de l’any passat encara que ho 
va atribuir a la coincidència que 
les pistes d’esquí encara esta-
ven obertes i que la Setmana 
Santa va caure en dates més 
primerenques del que és habi-
tual. Va dir que precisament 
aquest mes d’abril el nombre 
de reserves ja és considerable.

MONTSEC EXPLORA

Un dels catamarans que ofereixen visites fins al congost.

Tretze propostes a 
concurs per al teatre 
de les Borges

PROJECTES CULTURA

R. R.
❘ LLEIDA ❘ Les Borges Blanques 
té tretze propostes sobre la 
taula per al disseny del fu-
tur teatre municipal. Així 
ho va explicar l’ajuntament, 
després que ahir finalitzés 
el termini per presentar-les 
en el marc del concurs d’ide-
es convocat el mes de març. 
El consistori va apuntar que 
portarà a terme ben aviat 
l’obertura de les pliques per 
seleccionar la proposta gua-
nyadora. Les bases preveuen 
també un premi de 1.500 eu-
ros per al segon classificat i 
de mil per al tercer.

El futur teatre, un projecte 
que va quedar aparcat anys 
enrere per la crisi, s’haurà 
d’ubicar en una parcel·la de 
1.460 metres quadrats de su-
perfície al carrer Borges del 
Camp. La previsió de l’ajun-
tament és invertir al voltant 
d’1,7 milions d’euros en un 
equipament amb capacitat 
per a 360 butaques, amb un 
disseny que haurà de perme-

tre a més altres usos com el 
d’auditori i sala de ball. El 
consistori treballa amb la 
previsió d’obrir-lo al públic 
entre finals d’aquest any i 
principis del vinent.

Entre els criteris que hau-
ran de regir el disseny i la 
construcció del nou teatre, 
destaca l’exigència de ma-
terials amb una alta dura-
bilitat i que exigeixin un 
manteniment moderat per 
garantir-ne la sostenibilitat 
econòmica una vegada entri 
en funcionament.

LA DADA

1,7
MILIONS

És la previsió de l’ajunta-
ment per a aquest equipa-
ment, que haurà d’acollir 
unes 360 butaques.

Coincidint amb el dia mundial 
de la salut, Benavent es trans-
forma en un aparador de les 
teràpies naturals, així com ali-
mentació, cura del cos o reci-
clatge. Obre portes la cinquena 
fira, amb una cinquantena d’es-
tands repartits en una superfície 
de 1.000 metres quadrats, el 
doble que l’anterior edició. A 
l’oferta multisectorial se sumen 
una onzena de xerrades i cinc 
tallers de meditació, entre altres 
propostes. Totes elles, distribuï-
des en tres àrees, batejades com 
a Tallers i Meditació i Xerrades, 
on se celebrarà el I Fòrum Open 
Lleida de Salut Emocional. No 
hi mancarà una zona infantil o 
l’espai de les entitats locals. Dobla la superfície fins als 1.000 m2, on s’emplacen 50 estands.

Més eines per al benestar
OBRE PORTES LA FIRA MULTISECTORIAL, AMB TALLERS, XARRADES I PARADES 
SOBRE TERÀPIES AIXÍ COM EL I FÒRUM OPEN LLEIDA DE SALUT EMOCIONAL

DISSABTE 7
11.00 Inauguració oficial de la fira, 
amb les autoritats locals i convidats. 
12.00 Gestió emocional i integradora, 
a càrrec del psicoterapeuta Estanislao 
Grau. A l’espai Xerrades.
16.00 Taller de Mindfulness, a càrrec 
de Guillem Grau. A l’espai Tallers.
16.00 Emocions i salut a càrrec del 
psiquiatre Antoni Castrillón. A l’espai 
Xerrades.
17.00 Taller de Chijung- taichi, a càr-
rec de Montserrat Ruiz i Cecilia Tella. A 
l’espai de Meditació.
17.30 Mindfulness a càrrec del mem-
bre docent de l’EAP, Guillem Grau. A 
l’espai Xerrades.
18.00 Taller de sucs, a càrrec de la die-
tista Mercè Carbonell. A l’espai Tallers.
18.30 Taller de sanació bioenergètica 
universal, a càrrec d’Oró alquímia. A 
l’espai de Meditació.
18.30 Radiolofía, a càrrec del metge i 
professor Leonardo Romero. A l’espai 
Xerrades.
19.45 Acte de clausura del I Open 
Lleida. Col·loqui amb els conferenci-
ants. A l’espai Xerrades. 

DIUMENGE 8
11.00 Alliberament de càrregues an-
cestrals, a càrrec de Joel Cañizares. A 
l’espai Xerrades.
11.00 Taller d’olis essencials i sabó de-
mans, a càrrec de Cosmètica Natural 
Martalílcia. A l’espai Tallers.
12.00 Calibració Energètica a càrrec de 
Maite Yago. A l’espai Xerrades.
12.00 Taller ritual de neteja sagrada i 
neteja de cases a càrrec de Rosò Ga-
teu i Àngels Pont. A l’espai Tallers.
12.00 Taller de meditació-sanació 
Akàshica, a càrrec d’Imma Hernández. 
A l’espai de Meditació.
13.00 La meva experiència, per Vanes-
sa Galindo. A l’espai Xerrades.
16.30 Disseny evolutiu humà, a càrrec 
d’Igor Plaza. A l’espai Xerrades.
17.00 Aloe Vera- Forever, a càrrec de 
Toni Robiralta. A l’espai Tallers.
18.00 Les necessitats emocionals de 
les mares, a càrrec de Cristina Salvia. 
A l’espai Xerrades.
19.00  Psico-neuro-odontologia, 
apropant-nos al nostre ser essencial, 
a càrrec d’Ivan Bermejo. A l’espai 
Xerrades.

Benavent de Segrià | V Fira de Salut i Benestar

SEGRE
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LES CLAUS

Van diagnosticar una bronquitis. Ares es va empassar una pila del 
comandament i va començar a trobar-se malament. La mare va anar al 
centre de salut de Fraga aquell dia i també el 24 i 25 de desembre. Els 
metges no li van veure res estrany i finalment van diagnosticar-li una 
bronquitis. 

Ho van descobrir a l’Arnau de Vilanova. La mare, al veure que la ne-
na no millorava després de 3 visites, es va dirigir 7 dies després a l’hospital 
Arnau de Vilanova, on una especialista va entreveure a les noves plaques 
la presència d’una pila al coll, que ja li havia causat danys irreparables. 

Els tres metges condemnats, ahir als jutjats d’Osca.

RAFAEL GOBANTES / HERALDO DE ARAGÓN

A. GUERRERO
❘ OSCA ❘ “Estic satisfeta perquè 
els tres metges han estat con-
demnats i han reconegut que 
van incórrer en una negligèn-
cia mèdica. El que més em dol 
és que en aquests set anys han 
estat incapaços de demanar per-
dó”, va assegurar ahir Aránza-
zu Mármol, la mare d’Ares, la 
nena de Torrent de Cinca que 
el desembre del 2010, quan tot 
just tenia onze mesos, es va em-
passar una pila que li va provo-
car danys irreparables (ha estat 
intervinguda en seixanta-dos 
ocasions) al no ser detectada 
pels tres facultatius del centre 
de salut de Fraga que la van vi-
sitar i que li van diagnosticar 
una bronquitis.

Els tres metges van ser con-
demnats per conformitat ahir 
pel jutjat penal 1 d’Osca per un 
delicte d’imprudència menys 
greu amb l’atenuant de dilacions 
indegudes (retard de la causa) 
després que Fiscalia, acusació 
particular i defensa arribessin 
a un acord. Una condemna que 
només els comportarà el paga-
ment de dos multes de 540 eu-
ros. D’aquesta forma, es consi-
dera provat que els condemnats 
no van fer les proves necessàries 
per localitzar la pila que tenia 
allotjada al coll malgrat que la 
família va anar fins a tres oca-
sions al centre de salut.

La Fiscalia i l’acusació parti-
cular sol·licitaven inicialment 
condemnes de tres anys i mig 

Condemnats els metges que no  
van detectar una pila en una nena
Els tres facultatius de Fraga reconeixen la negligència encara que només pagaran 
una multa || La petita, de Torrent de Cinca, ha hagut de ser operada 62 vegades

TRIBUNALS SENTÈNCIA

de presó i quatre d’inhabilitació. 
Quedarà pendent la indemnit-
zació, que la família reclamarà 
ara per la via civil. A la deman-
da penal, el Ministeri Públic la 
quantificava en 430.000 euros 

i la família en 1.035.000 euros 
per les lesions i les seqüeles. La 
degradació de la pila li va per-
forar l’esòfag i la tràquea, cosa 
que li va causar amb una paràli-
si bilateral de les cordes vocals, 

“NO HAN DEMANAT PERDÓ”
“El que em fa més mal és 
que en set anys no han 
estat capaços de demanar 
perdó”, diu la mare

afonia, així com problemes res-
piratoris i gàstrics.

Ara, demanda civil
La mare presentarà ara una 

demanda de responsabilitat pa-
trimonial per la via civil contra 
el departament de Salut d’Ara-
gó. Una demanda que, segons 
l’advocat de la família, ha de ser 
favorable gràcies a la sentència 
penal d’ahir, ja que és condem-
natòria i en la qual es reconeix 
la negligència mèdica. Aránza-
zu Mármol va afegir que “la me-
ua lluita continua. Aquests set 
anys no he pogut treballar per-
què m’he dedicat en cos i àni-
ma a la meua filla”. Ares té ara 
vuit anys i, segons la seua mare, 
“continua traumatitzada”.

Aparatosos incendis a 
Alcoletge i Guissona

EMERGÈNCIES BOMBERS

Estat en què va quedar la cuina d’Alcoletge després de l’incendi.

REDACCIÓ
❘ ALCOLETGE ❘ Els Bombers de la 
Generalitat van treballar ahir 
al migdia en un incendi d’ha-
bitatge a Alcoletge. El foc es 
va originar, per causes que es 
desconeixen, a les 12.46 hores 
a la cuina d’una casa de planta 
baixa del carrer Santa Maria. Al 
lloc es van desplaçar fins a tres 
dotacions dels Bombers. El foc 
va calcinar la campana de fums i 
part del mobiliari. El fum també 
va afectar part de la vivenda. 

No hi va haver ni desallotjats 
ni ferits. 

D’altra banda, cinc dotacions 
dels Bombers van treballar ahir 
a la matinada en l’incendi en 
un taller situat al número 48 
de l’avinguda Generalitat de 
Guissona. Els Bombers van 
rebre a les 2.25 hores l’avís de 
l’emergència. Preventivament 
van desallotjar els veïns de les 
plantes superiors. El foc va cal-
cinar material elèctric i cap per-
sona va resultar ferida.

ÒSCAR MIRÓN

Ferits dos 
motoristes  
a Bellpuig  
i Montferrer

TRÀNSIT

❘ BELLPUIG ❘ Un motorista va 
resultar ferit ahir al matí en 
una col·lisió amb un turisme 
a l’N-II a Bellpuig, segons 
van informar els Bombers 
de la Generalitat, que van 
rebre a les 6.57 hores l’avís 
de l’accident. El sinistre es va 
produir al quilòmetre 496,3 
i el ferit va ser evacuat pel 
SEM. Un altre motorista 
també va resultar ferit ahir 
al caure a la carretera N-260 
al seu pas pel terme munici-
pal de Montferrer i Castellbò. 
El sinistre es va produir a les 
16.50 hores i el motorista va 
patir ferides de caràcter lleu, 
segons va informar els Bom-
bers. El Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques el va evacuar a 
l’hospital de la Seu d’Urgell.

Cremen matolls 
a Sant Martí  
de Riucorb i  
els Alamús

BOMBERS

❘ ELS ALAMÚS ❘ Els Bombers de la 
Generalitat van sufocar ahir 
dos incendis de vegetació a 
Sant Martí de Riucorb i els 
Alamús. Al municipi de l’Ur-
gell, es van cremar uns 2.000 
metres quadrats als marges 
de la carretera L-201. Hi va 
treballar una dotació, que va 
rebre l’avís a les 16.05 hores. 
Pel que fa als Alamús, els 
Bombers van apagar un foc 
de canyes. D’altra banda, els 
Agents Rurals i el Grup Es-
pecial de Prevenció d’Incen-
dis estan fent durant aquests 
dies cremes controlades de 
vegetació per a la millora de 
pastures a les zones del Pa-
llars Sobirà, Pallars Jussà i la 
Cerdanya.
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Els viatges curts per visitar un vell amic, 
familiar o lloc on solíeu passar l’estona 

us portaran a informació interessant sobre algú 
del passat.

TAURE 20-IV / 20-V.
Us sentireu impulsius quan es tracti de 
gastar diners o prendre una decisió que 

pot afectar el nivell de vida o la forma en què us 
porteu amb els companys.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Els canvis que vulgueu fer trobaran 
oposició si sou massa oberts i parleu 

molt sobre els vostres plans. Treballeu només 
per aconseguir els resultats desitjats.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Espereu trobar un canvi de cor. Una 
persona amb qui podíeu comptar us 

decebrà. No us preocupeu per una cosa que no 
podeu canviar.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
La vostra actitud canviant us mantindrà 
al corrent de quina és la tendència. La 

percepció i la multitasca són les millors maneres 
de causar una impressió duradora.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Hi ha creixement personal i espiritual 
juntament amb les relacions, l’amor i el 

romanç. Feu plans per viatjar, socialitzar i passar 
temps amb les persones.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Les qüestions emocionals seran difícils 
de tractar. Cuidar els assumptes perso-

nals d’una altra persona serà difícil i depriment 
si ho feu sol. Demaneu ajuda a algú.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Doneu un cop d’ull fresc a una vella idea 
o pla. Algú del passat us elevarà la mo-

ral. Una societat sembla prometedora, juntament 
amb una actualització personal.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
El canvi pot ser una benedicció si el feu 
de la manera correcta. Compartiu idees 

i rebreu tota mena d’informació que us ajudarà 
a trobar el millor.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
És millor mantenir així els assumptes 
ocults. No parleu del passat o la vida 

personal, finances o plans. Algú aprofitarà la in-
formació que compartiu.

AQUARI 20-I / 18-II.
Un canvi en la manera de fer les coses 
cridarà l’atenció. Reuniu-vos amb vells 

amics o col·legues. Algú aportarà llum sobre una 
situació de fa temps.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Estareu ansiosos per fer una jugada im-
pulsiva, però abans de fer-ho repasseu 

tots els fets, les xifres i els escenaris que poden 
donar-se si us arrisqueu.

Creu Roja celebra el Dia Mundial de                      
la Salut prenent la tensió a Lleida
Creu Roja Lleida va començar ahir una campanya infor-
mativa sobre la seua app d’hàbits saludables Quiérete per 
celebrar el Dia Mundial de la Salut. A més, ahir i avui, la 
seu de l’entitat acull una campanya per mesurar la tensió.

CREU ROJA LLEIDA

PAERIA DE LLEIDA

Els Castellers de Lleida presenten  
les seues activitats a la Paeria
Els Castellers de Lleida es van reunir ahir amb l’alcalde 
Àngel Ros per mostrar-li el calendari d’actuacions del 
2018 i la intenció de convertir la ciutat en “epicentre del 
món casteller” en la diada de Sant Miquel.

El nou àlbum d’Arctic Monkeys,            
‘Tranquility Base Hotel & Casino’, al maig
El grup Arctic Monkeys publicarà el seu nou disc Tran-
quility Base Hotel & Casino el proper 11 de maig. Així 
ho va informar ahir la banda britànica, que no presentava 
nou material des del 2013.

EFE

Exposició a Lleida amb les obres dels Premis Junceda 2017
La seu dels serveis territorials 
a Lleida del departament de 
Cultura de la Generalitat, situ-
ada a la rambla d’Aragó 8, va 
acollir ahir la inauguració de 

l’exposició de la quinzena edi-
ció dels Premis Junceda d’Il·lus-
tració 2017, un compendi de les 
obres guanyadores i finalistes 
d’aquests guardons d’il·lustració 

que pretén donar a conèixer les 
millors il·lustracions en totes les 
seues àrees. En aquest sentit, 
la mostra estarà oberta fins al 
proper dia 27 d’abril.

LLEONARD DELSHAMS

Joves investigadors a la Pobla de Segur
Uns cent alumnes de primer de 
Batxillerat dels dos Pallars van 
assistir ahir a l’XI Jornada In-
vesJove, celebrada a la Pobla 
de Segur. 

Durant l’esdeveniment, els 

estudiants van conèixer els di-
versos treballs d’investigació 
d’alumnes de segon de Batxi-
llerat procedents dels quatre 
centres de Secundària de l’Alt 
Pirineu i Aran. Entre d’altres, 

van destacar els treballs sobre 
l’àmbit tecnològic, el social i el 
lingüístic i les presentacions van 
ser en múltiples idiomes com el 
català, el castellà, l’aranès, el 
francès i l’anglès.

GENERALITAT DE CATALUNYA

A la InvesJove es van presentar setze treballs d’investigació d’alumnes d’Aran i l’Alt Urgell.
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