
Ros tracta amb el cap de 
govern andorrà la millora 
de l’Aeroport de la Seu
El nou ambaixador d’Espanya al Principat es 
reuneix per primer cop amb el cap de l’Executiu
Andorra la Vella 
ACN
El cap de govern d’Andorra, An-
toni Martí, va rebre ahir al re-
centment nomenat ambaixador 
de l’estat espanyol a Andorra, 
Àngel Ros, un dia després que 
l’exalcalde de Lleida entre-
gués les Cartes Credencials da-
vant del copríncep episcopal, 
Joan-Enric Vives. Durant la re-
unió, el màxim mandatari de 
l’executiu del principat andorrà 
li va exposar els reptes als quals 
s’enfronta el país, com són la ne-
gociació de l’acord d’associació 

amb la Unió Europea i la candi-
datura d’Andorra per organitzar 
la Cimera Iberoamericana de 
2020. En aquest sentit, també va 
voler reafirmar el seu agraïment 
a Espanya pel suport mostrat en 
aquests projectes. 

En la trobada, que va fer les 
funcions de primera presa de 
contacte entre tots dos, també 
es van tractar els avançaments 
realitzats pel que fa al procés de 
certificació de l’aeroport d’An-
dorra-La Seu per la realització 
d’operacions de vol instrumen-
tal amb GPS. FOTO: / L’ambaixador Ros ahir amb el cap de govern d’Andorra

Acte per reclamar 
bonificacions pels 
camions entre 
Lleida i Soses

Els nens del 
Jussà coneixen el 
Casal Sant Josep 
Manyanet

GeoSIG Solutions, 
nova empresa 
tecnològica de la 
Val d’Aran

Els membres de la plataforma 
Rescap-2 han convocat per 
avui davant de la Subdelegació 
del Govern de l’Estat a Lleida a 
partir de les 13.15 hores un ac-
te per reclamar bonificacions 
als camions que transiten per 
l’AP-2 en el tram entre Lleida 
i Soses. Aquest diumenge en-
tren en vigor les bonificacions 
pels camions entre les Borges i 
Montblanc. 

Nens i nenes del Pallars Jussà 
coneixen a través de la lectu-
ra el Casal Sant Josep Manya-
net. Els nens i les nenes de la 
comarca descobreixen la vida 
pallaresa  de finals del S.XIX 
al Casal Manyanet a través de 
la cursa lectora “s’ha escrit un 
crim” organitzada per la Bibli-
oteca Pública Maria Barbal de 
Tremp.

Durant aquest mes d’agost, 
l’empresa tecnològica aranesa, 
GeoSIG Solutions, s’ha instal-
lat al Centre d’Empreses Inno-
vadores de la Val d’Aran. Geo-
SIG Solutions, és una empresa 
especialitzada en el camp dels 
Sistemes d’Informació Geogrà-
fics (SIG). Aquesta eina, princi-
palment, permet generar i or-
ganitzar la informació en capes 
geolocalitzades.

Les obres de reforma del parc del 
Cadí de la Seu d’Urgell, amb la re-
tirada de mobiliari urbà (bancs i 
papereres) es van iniciar ahir. A 
continuació, s’eliminarà la tanca 
verda (arbustos) que actualment 
separa el Parc del Cadí del carrer 
Ramon Llambart, per compensar 
el desnivell que hi ha amb unes 
escales de pedra natural que do-

naran accés a la plaça de forma 
progressiva. També es renovarà 
el mobiliari urbà en la seva to-
talitat, amb parterres de corten 
i bancs perquè passejants i visi-
tants s’hi puguin asseure tot con-
templant les vistes al Cadí. A més 
a més, s’instal·laran seients de ca-
ra a l’absis de la catedral, segons 
informà l’Ajuntament. 

La Seu inicia la reforma 
del Parc del Cadí amb la 
retirada de mobiliari urbà

FOTO: Ajuntament de la Seu / Els treballs de millora van començar ahir
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