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2a quinzena de desembre de 2012

Biosfera negocia ara amb
alcaldes per obtindre
biomassa de boscos del Jussà

Conveni per a la promoció
del Centre d’Empreses
Innovadores del Pallars Jussà

TREMP

TREMP

Segons publicava el diari Se·
gre el passat 16 de desem·
bre, el grup gallec Bioesfera,
que l’estiu passat va anun·
ciar la intenció d’instal·lar al
Pirineu de Lleida una fàbri·
ca de pèl·let (combustible
per a calderes de biomassa),
ha iniciat negociacions amb
els ajuntaments del Pallars
Jussà per obtindre matèria
primera a través d’opera·
cions de neteja forestal als
boscos de titularitat muni·
cipal de la comarca. A tra·
vés del Consell Comarcal,
la firma va enviar fa dos

setmanes a cada consisto·
ri una proposta de conve·
ni, que no concreta xifres i
que cada ajuntament podrà
negociar amb la firma. Així
mateix, tant l’Ajuntament
de Tremp com l’ens comar·
cal han proposat possibles
ubicacions per construir la
planta de pèl·let.
El projecte de l’empresa
també preveu l’obtenció de
biomassa per a combusti·
ble en altres comarques
del Pirineu de Lleida. Alcal·
des del Pallars Sobirà van
indicar que el grup gallec

també ha presentat la seva
proposta, si bé en aquesta
comarca encara no s’han
fet propostes de convenis
als ajuntaments. La firma
també ha donat a conèixer
el seu projecte a l’Alta Riba·
gorça, tot i que encara no
hi ha hagut una presentació
oficial als alcaldes com les
celebrades al Pallars Jussà
i el Sobirà. S’ha de recordar
que Biosfera va plantejar al
juliol la possibilitat d’utilit·
zar la línia de la Pobla per
al trasllat del producte en
trens.

ISONA I CONCA DELLÀ

Declaren Bé Cultural d’Interès Nacional
els jaciments arqueològics d’Isona
El Govern va acordar el
passat 19 de desem·
bre declarar bé cultural
d’interès nacional, en
la categoria de zona
paleontològica, diver·
sos jaciments de verte·
brats al terme d’Isona i
Conca Dellà i de Gavet
de la Conca. Aquesta
zona paleontològica és
una de les àrees amb
major concentració de
restes de dinosaures
de la península ibèrica
per l’important conjunt
de jaciments que con·
serven icnites (petja·
des), ous i ossos dels
darrers dinosaures, així
com restes d’organis·

mes (animals i plantes)
que hi van conviure.
La zona declarada és una
àrea de més de 12 quilò·
metres quadrats al terme
municipal d’Isona i Conca
de Dellà, a més d’un petit
sector del terme de Gavet
de la Conca, a l’extrem
oriental de la conca de
Tremp. Es tracta d’un con·
junt patrimonial de gran
importància, no solament
des del punt de vista cul·
tural i científic, sinó tam·
bé natural. La seva relle·
vància es fonamenta en
la gran concentració de
vestigis fòssils, sovint en
bon estat de conservació,
que converteixen aquest
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territori en una zona de
referència per a la in·
vestigació de la paleon·
tologia, particularment
pel que fa l’estudi de
la presència i l’extinció
dels dinosaures en el
Principat. D’altra banda,
l’important potencial
didàctic del jaciment
en matèria geològica
i paleontològica cons·
titueix un bon comple·
ment per potenciar els
aspectes pedagògics i
per al turisme cultural
del país, atès que al ·
guns d’aquests espais
són fàcilment museït·
zables per la seva intel·
ligibilitat i accés.

La Fundació Centre Euro·
peu d’Empreses i Innovació
de Lleida van signar el pas·
sat 19 de desembre un con·
veni de col·laboració amb
el Consell Comarcal del Pa·
llars Jussà per a la promo·
ció del Centre d’Empreses
i Innovadores del Pallars
Jussà que s’ubicarà a les
instal·lacions de l’edifici del
CITA Pallars.
El president del consell di·
rectiu de la Fundació CE·
EILleida, Pau Perdices Pla,
i el president del Consell
Comarcal del Pallars Jussà,
Joan Ubach i Isanta, rubri·
caran aquest document en
què es posen les bases de
col·laboració entre les du·

es entitats per tal de pro·
moure aquest centre d’em·
preses a partir de la col·
laboració en matèries com
l’assessorament a nous
emprenedors en l’elabo·
ració del seu pla d’empre·
sa, la recerca de recursos
financers, l’assessorament
estratègic i tecnològic, en·
tre altres.
Aquest nou centre formarà
part de la Xarxa de Centres
d’Empreses Innovadores i
tindrà com a objectiu prin·
cipal donar suport a aquells
projectes empresarials de
nova creació que es vulguin
instal·lar a la comarca di·
versificant l’economia i ge·
nerant ocupació.

El centre disposa de 5 des·
patxos d’entre 10 i 15 me·
tres quadrats, equipats amb
mobiliari bàsic i connexió
de línia telefònica , wifi, en·
tre altres serveis. Aquests
espais estan preparats per·
què qualsevol professional
hi pugui començar a tre·
ballar de forma immediata
i s’ofereixen a preus molts
baixos per evitar que els
costos per a infraestructu·
res siguin un factor dissu·
asori per als nous/noves
emprenedors/es.
Des del centre també s’ofe·
reix als/les professionals
l’assessorament i formació
en diferents àmbits relaci·
onats.

