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PALLARS JUSSÀ

1a quinzena de novembre de 2012

Més d’un miler de persones visiten Treball presenta el programa
‘Catalunya Emprèn’ al Pirineu
a Tremp l’exposició itinerant ‘El
TREMP
Pallars il·lumina a Catalunya’
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

TREMP

L’exposició itinerant El Pallars il·lumina Catalunya,
acte central de la commemoració del Centenari de
les Hidroelèctriques al Pirineu, ha rebut més d’un
miler de visitants durant
el primer mes d’obertura
a Tremp, on romandrà fins
al 3 de novembre. Aquesta
mostra descriu l’aportació
del Pallars a la industrialització de Catalunya a través
de la hidroelectricitat.
L’exposició consta de set

acn

àmbits desenvolupats
mitjançant material gràfic,
textos, audiovisuals i peces
originals que intervenen en
la producció hidroelèctrica. Analitza les necessitats
energètiques en la industrialització de Catalunya,
l’arribada de les empreses
hidroelèctriques al Pallars
a començaments del segle
XX, la transformació del
Pallars i de Catalunya i l’expansió de l’explotació hidroelèctrica al Pirineu en-

tre 1940 i 1985. Finalment,
reflexiona sobre el futur de
la hidroelectricitat.
El Museu de la Ciència i
la Tècnica de Catalunya
i els ajuntaments de Barcelona i de Tremp, amb el
suport d’Endesa i del seu
Fons Històric, han produït
aquesta exposició que començarà la seva itinerància
el 7 de novembre a la Sala
Ciutat de l’Ajuntament de
Barcelona, on s’estarà fins
al 10 de desembre.

tenir una xarxa públicoprivada que reuneixi i coordini tots els agents del
territori compromesos en
la formalització de nous
projectes empresarials.
L’objectiu del programa és
contribuir al sorgiment de
projectes d’èxit i de llarg
recorregut i fer de Catalunya un referent global de
societat amb iniciativa i
esperit emprenedor, capaç
de crear ocupació de qualitat i benestar per a tots els
ciutadans.
El projecte Catalunya Emprèn vol propiciar la recuperació del teixit empre-
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Xerrada de l’historiador Pau
Castell sobre les actes del Consell
L’historiador de Tremp Pau
Castell i Granados va presentar a finals d’octubre
els resultats de la seva investigació després d’emportar-se el premi de la 1a.
Beca de Recerca del Pallars Jussà, Mossèn Jesús
Castells.
Pau Castell va explicar la

El Secretari general d’Empresa i Ocupació, Enric Colet, va presentar el passat
24 d’octubre davant dels
presidents dels diversos
Consells Comarcals del
Pirineu el programa Catalunya Emprèn que promou
la emprenedoria i l’autoocupació.
Aquest projecte que es va
presentar a la seu del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, a Tremp, va destinat
a activar totes les capacitats del país per crear noves empreses que generin
riquesa i llocs de treball, a
banda de constituir i sos-

sarial a Catalunya que des
de 2008 s’ha vist reduït de
més de 25.000 empreses,
xifra realment preocupament. Actualment, segons dades de l’IDESCAT
(març 2012), a Catalunya
hi ha 611.751 empreses.
D’aquestes, 2.189 tenen
més de 200 treballadors;
5.511 en tenen de 50 a
199; 27.417 de 10 a 40, i
230.541 d’1 a 9.
Val a dir que el president
del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Joan Ubach,
considera que “iniciatives
com aquesta són molt necessàries per potenciar la
regeneració del teixit empresarial i la creació de
llocs de treball” per la qual
cosa va valorar molt positivament aquest projecte
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya tot i
que va dir que en un futur
s’haurà de concretar amb
accions concretes per tal
de poder-se adaptar a la
realitat pirinenca.

vida de Tremp a l’època medieval a través de les actes
del Consell de la vila. Aquest
consell, nascut entre el segle
XIII i XIV i format pels habitants de Tremp, representava la vila davant els poderosos, alhora que gestionava el
dia a dia dels seus habitants
en els afers d’àmbit munici-

pal. Les deliberacions i els
acords presos durant les
reunions del consell quedaren periòdicament anotades en els llibres d’actes
de la vila, els quals ofereixen una imatge ben viva
de la vila de Tremp i dels
seus habitants cinc segles
enrere.

Talarn reobre la farmàcia
després de tancar ara fa un any
Talarn va reobrir el passat 19 d’octubre la farmàcia, després d’haver
tancat ara fa un any per
la caiguda de les vendes
i els deutes que acumulava. La farmàcia va
tornar a obrir gràcies a
les reivindicacions dels
veïns, majoritàriament
gent gran i sense mitjà
d e t ra n s p o r t p e r d e s plaçar-se fins a Tremp.
L’Ajuntament de Talarn
va fer d’interlocutor amb
el Departament de Salut
per possibilitar la seva
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reobertura com a farmaciola. L’establiment estarà
coordinat per una empresa farmacèutica de Tremp
i obrirà amb coordinació
amb els horaris del con-

sultori mèdic. L’objectiu
és que un cop la gent
surti del centre mèdic
pugui comprar els medicaments i començar el
tractament.

