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OPINIÓ

Correu
Caminem
somnàmbuls cap
a la catàstrofe?
Sr. Director:
L’historiador nord-americà Max Boot va publicar al
Washington Post un article el
títol complet del qual era Occident pot estar caminant, somnàmbul, cap a una altra catàstrofe, en el qual explica com,
el mes d’agost d’aquest any, va
viatjar a Barcelona i no podia
entendre el que veia en relació
amb el que s’estava explicant
pel món. Com era possible que
un dels llocs, al seu entendre,
més privilegiats del món, on
els habitants gaudeixen d’una
llibertat i una prosperitat com
mai en la seva història, no es
pogués veure alterat per protestes nacionalistes a l’entorn
urbà i en especial als pobles,
sembrant cartells demanant llibertat de presos polítics, quan
en realitat es tracta de polítics
presos i exiliats, que en realitat
són fugits de la justícia.
Tot això es representa per
donar a conèixer “la veritable
Espanya”, segons la seua personal visió, com si Espanya fos
un Estat policial. Manifesta,
al seu article, entendre perfectament el que succeeix en
aquesta Catalunya, que no es
tracta d’un cas aïllat, sinó una
forma de manifestar-se, el que
ell diu fenomen universal: “El
creixement del nacionalpopulisme, que sempre es presenta
emmascarat de democràcia
radical.”
Així, entén com a tals el populisme de Trump, el Brexit, el
cas Orban a Hongria, el xinès
de Xi Jinping, el rus de Putin
o el turc d’Erdogan, que es
presenten com a nacionalismes blancs que estan provocant un preocupant ascens de
la ultradreta europea, a més,
tots es manifesten en un únic
sentit sempre de “rebuig a
l’altre”, sigui aquest el que sigui, sempre que afavoreixi els
seus interessos: mexicans per a
Trump, àrabs per a hongaresos
o anglesos, kurds per a turcs
o espanyols en el cas català.
Boot analitza aquests fets i els
atribueix al tedi que produeix
el nivell altíssim de benestar,
ja que això succeeix en les societats més afortunades, i més
quan s’està patint o s’ha patit
una de les crisis més greus dels
darrers temps. Això s’ha pogut
comprovar a les passades crisis, l’any 1929 i el 2008, que
van provocar terratrèmols polítics i van desestabilitzar els
sistemes democràtics, donant
lloc a l’ascens i consolidació de
totalitarismes.
Així, el de l’any 1929 va
donar lloc a la Segona Guerra Mundial i, el de l’any 2008
a la consolidació dels nacionalpopulismes com a versió
moderna però light dels totalitarismes. És que és tan difícil
de comprendre a Catalunya
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En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d’una completa identificació de l’autor (nom, adreça, DNI
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LA CARTA DEL DIA

Efecte papallona. T’hi apuntes?
SR. DIRECTOR:
Quants cops hem pensat que fem el que
fem tot continuarà igual i res no canviarà,
que som insignificants davant del món i dels
poders que el governen. Però, i si no fos del
tot veritat? I si existís una remota possibilitat d’actuar amb petits canvis a manera de
l’efecte papallona, en què un petit aleteig
enmig del Sàhara esdevé un huracà a la costa
americana? Us imagineu un gest semblant?
Doncs bé, un exemple d’això és la campanya “2.000 kg de coure contra el càncer”, que l’Oncolliga comarques de Lleida
prepara per a La Marató de TV3 d’aquest
any. No manllevem coure, no; parlem de
recollir xavalla: monedes d’un, dos i cinc
cèntims. L’objectiu principal no és recaptar
diners –que també–, sinó convèncer tothom
que qualsevol canvi social rellevant és a les

nostres mans, que la suma de petits gestos
ens fan avançar cap a un futur millor, sense
adonar-nos-en.
No deixis que cap moneda de coure es
quedi oblidada a la tauleta de nit, damunt
de la nevera o et foradi les butxaques de la
indiferència. Inverteix el més petit en un projecte de país. “La investigació dona vida”,
com diu el lema de La Marató de TV3. Quan
vegis una garrafa de La Marató-Oncolliga
amb el lema “2.000 kg de coure contra el
càncer”, tira-hi la xavalla i iniciaràs una
revolució contra el càncer. I si el dissabte
15 de desembre, a les 18.00 hores, et ve de
gust una tassa de xocolata, serem al carrer
Lérida-Colombia, darrere del centre cívic
de Balàfia, on pesarem el coure aconseguit.
T’hi esperem amb tot el coure que puguis
dur. T’hi apuntes?

ENRIC MARTÍ SUAU. ONCOLLIGA COMARQUES DE LLEIDA

ENQUESTA

Esteu d’acord que les Ampes
no puguin gestionar els
menjadors escolars?
Hi han participat fins
a les 21.00 h d’ahir:
2.630 persones

PRÒXIMA PREGUNTA:

Doneu suport a la vaga de
metges dels CAP prevista a
finals de novembre?

Sí: 
6,69%
No:
91,90%
Ns/Nc: 1,41%

l’enorme manipulació soferta
partint de sentiments, no per
necessitats, sinó per fer prevaldre els interessos partidistes
sobre els de la totalitat de la
població?
Ningú no es demana per
quina raó els britànics es manifesten demanant un altre
referèndum per rebutjar el
Brexit, al qual els van portar

Voteu i deixeu un comentari a
www.segre.com

amb enganys reconeguts pels
mateixos autors? Évole, en el
seu últim programa de Salvados, posa clarament el focus de
llum diàfana sobre l’obscurantisme de l’anomenat procés, dit
pels mateixos protagonistes.
Caminarem somnàmbuls cap
a una altra catàstrofe?
JOSÉ LUIS RAPOSO TOJA
TORREFARRERA

Associacions d’Isona
Sr. Director:
A Isona hi ha unes dotze associacions de diferents col·lectius. També hi ha moltes altres
persones voluntàries que col·
laboren en totes les activitats
organitzades per aquestes. Així mateix, tots els altres pobles,
com Isona i Conca Dellà (el ter-

CAMPI QUI PUGUI!

PEPO CURIÀ
Web: http://pepocuria.blogspot.com. Twitter: @pepocuria

cer de la comarca del Pallars
Jussà) tenen també les seues
associacions.
Tot plegat fa que l’Ajuntament s’estalviï moltes despeses
amb els diferents serveis que
ofereixen aquests grups de persones sense ànim de lucre, que
mereixen el nostre agraïment.
Per no allargar més aquest
escrit, no mencionaré totes les
entitats, tot i que la resta també
són molt importants i necessàries per als nostres pobles.
La Guixa és l’entitat més
antiga. El dimarts de Carnaval, tot el matí es cou la guixa
(l’escudella) en moltes calderes. Abans es repartia a la plaça del Portal i es menjava a casa. Ara fa uns quinze anys que
es fa un dinar popular complet
amb llonganissa i botifarra a la
plaça de l’Ajuntament.
L’any 1983, un grup de jovent d’unes 40 persones ens
vam reunir per constituir el
centre cultural Cimadal. Al
pr i ncipi s’enc ar regava de
gestionar el cinema i, des de
sempre, s’ha ocupat de totes
les festes i moltes altres activitats socials i culturals. Gairebé
totes les famílies del poble hi
han col·laborat amb una quota
durant tots aquets anys.
A través de l’associació d’Indústria i Comerç, l’any 1983 la
Junta de la Cambra de Comerç
vam acordar en una reunió de
comerciants associar-nos amb
les empreses industrials. L’AIC
cada any organitza diferents
activitats per promoure aquest
sector. També fa 18 anys que
s’ocupa, juntament amb les
persones del museu, de preparar i gestionar la Fira del Bolet,
l’últim diumenge d’octubre.
El Centre d’Estudis va ser
creat fa 28 anys per un petit
grup de persones, amb il·lusió
i bona voluntat, per fomentar
la cultura històrica del nostre
municipi. Van iniciar aquesta associació i ara ja som 271
socis col·laboradors. Aquest
Centre s’ocupa de moltes activitats: col·labora amb l’edició
i presentació de llibres referents al municipi, biografies
de persones importants d’Isona i la restauració de làpides
i pintures. També gestiona el
Punt Òmnia del nostre municipi. Cada any editen un llibre
(que ens envien a tots els socis),
amb la memòria de tots les activitats del centre, amb reculls
de premsa i escrits interessants
com els de Cisco Amorós Capdevila, Ivan Caelles Codó,
Martí Molins Costa, Susana
Solans Roya i altres. Cal valorar el contingut d’aquest llibre i també el treball d’aquesta
junta. D’aquesta manera, tots
els que el tenim hem de guardar-lo i dir als nostres fills que
és una herència cultural i històrica molt important.
Amics de la Posa és un nou
col·lectiu que vol promoure la
festa a l’ermita de la Posa.
RAMIRO FITÉ CASES
ISONA

Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de cartes pot trobar-se a
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INFRAESTRUCTURES AEROPORT

Alguaire, pàrquing d’avions
d’una aerolínia portuguesa
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POLÍTICA RELLEU
SEGRE TÀRREGA

Ahir va aterrar el primer avió de Lease-Fly Charter i un altre ho
farà dimarts || L’aeroport serà base de la seua comercialització
AEROPORTS DE CATALUNYA

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Una aeronau de la companyia portuguesa Lease-Fly
Charter va aterrar ahir a l’aeroport de Lleida-Alguaire on
romandrà durant un període
d’entre sis i dotze mesos. L’aerolínia, especialitzada en els
serveis de lloguer d’avions amb
i sense tripulants, preveu utilitzar les instal·lacions de l’aeroport d’Alguaire com a base
de dos dels seus avions com a
mínim durant sis mesos i, des
d’allà, farà la seua comercialització. Aquesta operativa
suposa, que a més de les aeronaus, les tripulacions i tècnics de manteniment d’aquests
dos avions es desplacin també
a Lleida per dur a terme la seua
activitat.
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat del departament
de Territori, Isidre Gavín, va
assenyalar que la “gestió proactiva i flexible, lligada a les
bones condicions de la infraestructura i dels serveis aeroportuaris, han estat un element
decisiu per a l’elecció de l’aeroport d’Alguaire”.
Es tracta de la primera vegada a la història d’aquesta infraestructura lleidatana (que
es va estrenar l’any 2010) que
una aerolínia decideix aparcar
avions i comercialitzar-los des
d’Alguaire. Aquesta activitat
es podria anar consolidant i se
suma a les que ja acull actual-

Vilardosa (3 per l’esq.), amb els vocals i Rosa Maria Perelló.

El Talladell elegeix nova
presidenta pel cessament
de l’anterior polèmic edil
SEGRE TÀRREGA

El primer avió de la companyia portuguesa ahir a Alguaire.

DOS AVIONS

La companyia deixarà
a Alguaire dos avions
ATR 42 per un període
d’entre sis i dotze mesos
ment com l’aviació regional i
xàrter d’hivern i estiu, la formació de pilots, vols d’entrenament d’aerolínies i proves
d’avions. Fonts d’Aeroports
de Catalunya van confirmar
ahir que dimarts vinent aterrarà la segona aeronau ATR 42
de la companyia portuguesa.
El mes de desembre de l’any

AEROPORTS SERVEIS

2017 Alguaire ja es va estrenar
com un servei d’estacionament
de llarga durada amb un avió
procedent de Romania, que
va romandre a Lleida durant
sis mesos. Val a recordar que
l’empresa Aeronpark compta amb un aparcament per a
avions amb una quinzena de
places en una superfície que
ocupa dos hectàrees. El projecte d’estacionament de llarga
durada es va presentar l’any
2012 i havia d’oferir servei a
línies comercials i privades.
L’aeroport d’Alguaire té com
a avantatge tant la baixa activitat aeronàutica com els preus
d’estada de les aeronaus.

❘ TÀRREGA ❘ Marta Vilardosa va
ser proclamada divendres a
la nit presidenta de la Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) del Talladell en
substitució de Francesc Rodríguez, que va presentar la
dimissió el 6 de novembre
passat. Vilardosa va ser escollida pels cinc membres
que conformaven la junta de
veïns. Vilardosa va destacar
que el principal objectiu és
“normalitzar” la gestió de
l’EMD del Talladell així com
les relacions amb “els diferents veïns, les associacions
del poble i l’ajuntament de
Tàrrega”. La junta va servir
també per acceptar la renúncia de Rodríguez a la presidència de l’EMD.
L’acte va comptar amb la
presència de la batllessa de

MUNICIPIS CERTÀMENS

ANDORRA

Adjudiquen el servei de
‘handling’ de l’aeroport
d’Andorra-la Seu
C. SANS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’empresa pública Aeroports de Catalunya ha
adjudicat el servei d’assistència
en terra (handling) de l’aeroport
d’Andorra-la Seu per un període
de vint-i-quatre mesos. L’empresa guanyadora és Pyrenees
Flight Center SLU, la mateixa
que s’ha encarregat de prestar
el servei durant els dos últims
anys i que ha guanyat el concurs
per un import de 59.895 euros.
La firma ja fa diversos anys que
opera des de l’aeroport de l’Alt
Urgell, on disposa també d’una
escola de formació de pilots privats i de maneig de drons. Pel
fet de no disposar de vols comercials regulars, la prestació
del servei no disposa d’un horari fix. La infraestructura espera la instal·lació d’un sistema

d’aproximació via GPS, la falta
del qual frena ara l’interès de les
diferents companyies aèries per
tal de programar vols regulars
des d’aquest aeroport.
Per una altra banda, Aeroports de Catalunya ha tret a licitació l’assistència tècnica per
fer les tasques de responsable
de l’SMS dels aeroports de Lleida-Alguaire i Andorra-la Seu.
Una mateixa persona farà les
tasques assignades a les dos infraestructures i el pressupost
de licitació del contracte, per
un període de tres anys, és de
181.016 euros. Haurà de recopilar les dades dels accidents
o dels successos ocorreguts a
l’espai aeri (a les pistes, als estacionaments i als hangars) o
també encarregar-se de la gestió
de riscos.

la capital de l’Urgell, Rosa
Maria Perelló, que es va mostrar satisfeta que “s’hagi regularitzat la situació” i convençuda que la nova junta
“podrà satisfer les necessitats
del poble del Talladell”. També va assistir-hi el portaveu i
edil d’Esquerra Republicana,
Jaume Folguera, per mostrar
el seu suport.
Vilardosa va anunciar que
ben aviat celebraran una altra junta de veïns en què és
previst que pugui entrar el
vocal que encara no ha pogut
assumir el càrrec. A més, la
junta té previst demanar a
l’ajuntament de Tàrrega que
aixequi la delegació del control de les finances de l’EMD,
després del convuls mandat
de Rodríguez, que va obligar
el consistori a intervenir la
gestió de l’entitat.

JORDI PERÓ

Seu de la cimera
iberoamericana
❘ ANDORRA ❘ Els caps d’estat i
de govern de la Conferència
Iberoamericana van atorgar
divendres passat la Secretaria Pro Tempore a Andorra per als dos anys vinents,
per la qual cosa comença el
compte enrere de la Cimera
Iberoamericana del 2020 que
se celebrarà al Principat.

Un dels espectacles que es van poder veure ahir a Talarn.

Talarn reuneix un miler de
persones a la seua Fira del Circ
❘ TALARN ❘ Talarn va reunir ahir
un miler de persones a la vuitena edició de la Fira del Circ.
Durant el matí va destacar la
cercavila Cavalls de Mallorca
de la companyia Tutatis Produccions i, a la tarda, la companyia Improvisto’s Krusty

Show va presentar l’espectacle
Fingerlight. La fira es va obrir
divendres amb un programa
dirigit als escolars. Van ser
convidades sis escoles del Pallars i 215 alumnes van poder
participar als tallers de circ i
veure espectacles.

PIRINEU

Debat sobre els
refugis del Pirineu
❘ LLEIDA ❘ Experts d’Espanya,
França i Andorra han debatut en un col·loqui sobre
Refugis Pirinencs a Benasc
sobre la qualitat d’aquests
equipaments que són dinamitzadors del turisme, destacant les gairebé 100.000
pernoctacions que van sumar
el 2017.
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SUCCESSOS FAUNA

BOMBERS

Troben vidres en el menjar que
deixen per als gats a Mollerussa

Incendis de
xemeneia a
Albesa i Sunyer

L’associació Pla Gat denuncia que és obra de veïns || Demana a l’ajuntament la
construcció d’un refugi per a animals davant de l’escassetat de recursos
PLA GAT DE MOLLERUSSA

PLA GAT DE MOLLERUSSA

❘ ALBESA ❘ Els Bombers de la
Generalitat van treballar
ahir en sengles incendis de
xemeneia a Albesa i Sunyer.
En tots dos casos, no hi va
haver ni ferits ni desallotjats.
A les 15.12 hores, els Bombers van acudir fins a un habitatge situat en el número
34 del carrer Nou de Albesa.
Posteriorment, a les 18.00
hores, van ser activats per un
incendi en una casa situada
al carrer de l’Eral de Sunyer.
Els focs de xemeneia es disparen en aquesta època de
l’any amb la baixada de les
temperatures.

MUNTANYA

Dos boletaires
perduts a Coll
de Nargó

Imatges amb els vidres dipositats a l’interior de les menjadores per als gats.
J. GÓMEZ / A.G.B.

❘ MOLLERUSSA ❘ L’associació Pla Gat
de Mollerussa denuncia que veïns tiren trossos de vidres a les
menjadores per a gats que tenen col·locats en diversos punts
de la capital del Pla d’Urgell,
com va explicar la presidenta
d’aquesta entitat, Emilia Rosales. En aquest sentit, també van
apuntar que l’empresa que du a
terme el manteniment de la jardineria municipal “no és acurada amb els esmentats elements i
ja n’han aparegut molts de trencats”. L’entitat és conscient de la
problemàtica existent a la ciutat

CRIES ATROPELLADES

L’entitat explica que cries
de gats han mort al ser
atropellades per una
màquina en un solar
davant de l’existències de diverses colònies de gats abandonats i
reclama que el consistori posi fil
a l’agulla i porti a terme l’anunciat projecte de construcció d’un
refugi per a animals, que podria
no només tenir àmbit municipal
sinó també comarcal, amb la

col·laboració d’entitats com el
consell comarcal del Pla d’Urgell. Precisament, diverses cries
de gats van morir després de ser
atropellades per una màquina
que duia a terme tasques de neteja en un solar.
En aquest sentit, la presidenta
va remarcar els pocs ajuts que
reben, que no és suficient per
costejar el pinso per als animals.
Els diners bàsicament procedeixen de les quotes dels socis o
les aportacions que fan els veïns a través de diverses guardioles distribuïdes en diversos
establiments.

TRÀNSIT CARRETERES

Aquesta conducta vandàlica a Mollerussa recorda la que
hi va haver el setembre passat
a Alpicat, quan van trobar diversos trossos de llonganissa
amb claus incrustats a la via pública, concretament a la plaça
de l’Escorxador i els voltants.
L’ajuntament d’Alpicat, que va
explicar que es va tractar d’un
fet puntual, va posar el cas en
coneixement dels Mossos d’Esquadra. Val a recordar que en
el cas que l’autor sigui identificat pot ser acusat d’un delicte
de maltractament animal que
comporta penes de presó.

❘ COLL DE NARGÓ ❘ Els Bombers
de la Generalitat van localitzar ahir cap a les 13.00 hores
dos boletaires que s’havien
desorientat a Coll de Nargó,
a la zona de Bóixols. A tot
Catalunya van efectuar un
total de sis recerques, quatre
de les quals de boletaires que
s’havien perdut. Totes van
ser solucionades en menys
de dos hores i es van saldar
sense cap persona ferida.
Aquesta setmana també es
van perdre tres persones que
buscaven bolets a Tremp, Fulleda i Benavarri.

EMERGÈNCIES FORMACIÓ
C. SANS

BOMBERS

L’activitat va tenir lloc ahir al matí a Guixers.

Bombers fan pràctiques de focs
en indústries al Solsonès
Ferits en diversos accidents i llargues cues entre la Seu i Andorra
❘ LA SEU ❘ Almenys quatre persones van resultar ferides lleus
ahir en accidents a les carreteres de Lleida. Hi va haver sinistres a Artesa de Segre, Soses,

Ciutadilla i Corbins, segons
van informar els Bombers de la
Generalitat. D’altra banda, la
carretera entre la Seu d’Urgell
i Andorra va registrar retenci-

ons de 10 quilòmetres ahir al
migdia per accedir al Principat.
La situació no va quedar normalitzada fins a passades les
15.00 hores, informa C. Sans.

❘ GUIXERS ❘ Bombers lleidatans van
participar ahir al matí en un
exercici de pràctica d’incendis
en grans indústries. L’activitat
formativa va tenir lloc al pati
de l’empresa Knauf de Guixers i
va ser organitzada per la Regió
d’Emergències Centre.

Els participants van treballar diferents aspectes com per
exemple la construcció de línies
d’atac de gran cabal i el control
d’accés i d’equips respiració
autònoma. Els Bombers organitzen habitualment pràctiques
d’aquest tipus.

22

Pallars

COMARQUES

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

Creu Roja ���������������������������������������973 65 29 54
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 973 65 10 00
Farmàcies . . . . . . . . Martínez . .  973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . Enjuanes . .  973 65 01 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nova . .  973 65 25 25
Taxis . . . . . . . . . . . . . . Bonsom . .  973 65 09 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Públics . .  973 65 09 52
. . . . . . . . . . . . . . Xavier Badia . .  973 65 16 78
Correus�������������������������������������������973 65 03 09
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Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 00
LA POBLA DE SEGUR
Ajuntament�����������������������������������973 68 00 38
Oficina municipal turisme . . �����973 68 02 57
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
Taxis . . . . .  Diaz de la Fuente . .  973 25 01 04
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solanes . .  973 62 14 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colom . .  973 62 07 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obiols . .  973 62 04 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Baldomà . .  973 62 10 43
Correus�������������������������������������������973 62 02 41

Escola de Piragüisme �����������������973 62 07 75
Jutjat de Pau���������������������������������973 62 01 67
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 85
ESTERRI D’ÀNEU
Ajuntament�����������������������������������973 62 60 05
Bombers�����������������������������������������973 62 60 82
LLAVORSÍ
Ajuntament�����������������������������������973 62 20 08

MUNICIPIS INICIATIVES

El Sobirà destina 333.781 € a promoure
tot el seu patrimoni hidroelèctric
Els seus 15 municipis s’afegeixen a la iniciativa, que es portarà a comarques veïnes
SEGRE

MARÍA MOLINA

❘ SORT ❘ Els quinze municipis que
integren el Sobirà s’han sumat
al projecte del consell per a la
promoció turística del territori a través de la difusió de les
seues infraestructures i construccions hidroelèctriques.
La Ruta de l’Electrificació del
Pallars vol mostrar centrals,
salts hidràulics, fàbriques i molins utilitzats en la producció
d’electricitat, un sector que ha
servit per dinamitzar l’economia de la comarca des del segle passat i que forma part de
la seua cultura, va explicar el
president de l’organisme, Carles Isús.
El consell compta amb una
partida de 333.781 euros que
distribuirà en funció de les inversions que faci cada ajuntament i la quantia de les obres
que vulgui dur a terme. Sub-

Imatge d’arxiu de l’interior de la central de Llavorsí.

vencionarà el 50% del cost total i l’altra meitat la finançarà
cada consistori, va explicar
Isús. La iniciativa es va abordar fa un any i ara es posarà en
marxa una primera fase amb
C.C.P.J.

la col·laboració d’Endesa, que
és el titular de moltes de les
instal·lacions. Així, per exemple, Tavascan promocionarà
la seua central de bombatge,
que és visitable, el mateix que

Llavorsí, que també promocionarà les seues instal·lacions. Segons Isús, els projectes
contemplen des de la millora
d’accessos a rehabilitar i dignificar alguns d’aquests llocs que
en el seu dia van tenir alguna
funcionalitat en la producció
d’electricitat. Tots els municipis estan dins d’aquesta ruta,
ja que es tracta d’“un projecte
museístic radial en el qual hi ha
incloses totes les poblacions”,
va puntualitzar.
El president del consell del
Sobirà va indicar que es mantenen converses per portar
aquesta iniciativa a comarques
veïnes on el sector hidroelèctric també ha sigut decisiu per
al desenvolupament com és el
cas del Pallars Jussà i l’Alta
Ribagorça, a banda de la Val
d’Aran, “ja que compten amb
actius similars”, va remarcar.
INS DE TREMP

REFORMES

Les obres de
la presa de
l’Hostalet, a
bon ritme
❘ SORT ❘ Les obres de la construcció de la presa de l’Hostalet, a la Noguera Pallaresa, continuen a bon ritme
i s’està procedint a preparar
l’execució de l’encofrat del
canal que permetrà salvar
aquest salt en la pràctica del
ràfting. D’aquí a dos o tres
setmanes l’actuació experimentarà un gran avenç que
permetrà tenir llistes les esmentades obres per al mes
vinent.
S’ha de recordar que la
intervenció s’ha demorat en
diverses ocasions, l’última,
per l’augment del cabal del
riu arran de les intenses pluges. Els treballs van començar a l’estiu amb la intenció
de tenir-los llestos per a
primers d’octubre, encara
que el termini s’ha anat retardant per diverses causes,
principalment les intenses
pluges.

ENSENYAMENT

Vintè aniversari
dels intercanvis de
l’institut de Tremp

Alumnes del Jussà visiten l’abocador ■ Alumnes de les escoles
de la Vall Fosca i de Salàs van visitar l’abocador comarcal per
prendre consciència de la importància del reciclatge.

Un moment de la celebració a l’institut de la capital del Jussà.

❘ TREMP ❘ L’institut de Tremp
va celebrar ahir dissabte el vintè aniversari dels
intercanvis que s’han fet
amb l’institut francès de
Saint-Affrique en el qual
van participar alumnes,
antics estudiants, pares i
professors en un jornada
amb exposicions i xarrades
que van congregar més de
dos-centes persones.

