
Èxit del 
programa 
d’ocupació 
per a joves a 
les Garrigues

El Pallars vol 
recuperar les 
costellades a 
l’aire lliure

La Granja 
d’Escarp tindrà 
tècnica per la 
llar d’infants

El Consell Comarcal de les 
Garrigues va entregar ahir 
els diplomes als 15 joves 
de la comarca que han rea-
litzat la formació del Pro-
grama Integrals del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, 
en el marc de la Garan-
tia Juvenil, i que ha tingut 
lloc des del maig de 2017 
a l’Oficina Jove de les Ga-
rrigues. El vicepresident 
del Consell Comarcal, Jordi 
Sarlé, va ser l’encarregat de 
donar les diplomes als jo-
ves, dels quals el 66% s’han 
inserit en el món laboral.

El Consell del corder del Pa-
llars Jussà, integrat per rama-
ders, carnissers i restauradors, 
proposa a la població sortir a 
gaudir de la carn de corder a 
les barbacoes de la comarca 
els dies 17 i 18 de març. Amb la 
idea d’incentivar el consum de 
carn de corder, un dels motors 
econòmics de la comarca, el 
Consell del Corder, a través del 
programa Al teu gust, aliments 
del Pallars de l’Ajuntament 
de Tremp, ha posat en marxa 
aquesta iniciativa.

L’Ajuntament de La Granja d’Es-
carp va aprovar en el Ple del 
passat 13 de febrer les bases de 
la convocatòria per tal de cobrir 
temporalment la plaça de tèc-
nica d’educació infantil de la 
Llar d’infants municipal El Niu. 
Les persones interessades po-
dran presentar la sol·licitud fins 
el proper 13 de març de 2018.
Amb la cobertura d’aquesta 
plaça, l’Ajuntament pretén re-
forçar el servei de la Llar d’in-
fants per tal d’afrontar el previ-
sible increment d’alumnes que 
tradicionalment es rep durant 
la campanya agrícola.

El Parc Natural de l’Alt 
Pirineu es prepara per 
créixer en 8.000 hectàrees
L’1 d’agost d’enguany aquest espai protegit entre 
el Sobirà i l’Alt Urgell celebra els seus 15 anys

La darrera Junta Rectora del 
Parc, celebrada a Llavorsí, 
va aprovar el programa 
d’actuacions per aquest 
any, la inversió del qual 
ascendeix a 2,3 milions 
d’euros.

El Parc Natural de l’Alt Pirineu 
és imminent que amplïi en breu 
la seva superfície protegida, i 
d’aquesta manera passaria de 
les prop de 70.000 hectàrees ac-
tuals, a unes 78.000.

Al projecte d’ampliació només 
li resta el vist-i-plau del Consell 
de Govern de la Generalitat de la 
Generalitat ja que tots els tràmits 
administratius ja han estat supe-
rats.

Tot apunta a què quan es for-
mi el nou Govern de la Generali-
tat un dels primers projectes que 
tindran sobre la taula és donar 
llum verda a l’ampliació del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu.

Segons explica el director del 
Parc, Marc Garriga, van ser preci-
sament els ajuntaments afectats 
els que van demanar l’ampliació 
de la superfície. Es tracta de Fa-
rrera, Rialp, Alt Àneu, Valls de Va-

lira, Soriguera i Llavorsí. Garriga 
explica que el projecte que s’apro-
varà persegueix que els límits del 
Parc “siguin més homogenis i la 
superfície més compacta”.

Precisament l’1 d’agost d’en-
guany aquest Parc compleix 15 
anys des de la seva creació i per 
a celebrar-ho s’ha programat una 
trobada de parcs naturals cata-
lans i una jornada de recerca i in-

vestigació.
La darrera Junta Rectora del 

Parc, celebrada a Llavorsí, va apro-
var el nou programa d’actuacions 
per enguany, la inversió del qual 
ascendeix a 2,3 milions d’euros. 

La Junta va donar llum verda 
a desenvolupar accions previstes 
pel programa Life Piroslife com 
per exemple la millora del segui-
ment de la població d’ós bru i la 

prevenció de danys a la ramade-
ria. També es contempla la millo-
ra de l’equipament de les cabanes 
de pastor i projectes de platafor-
ma turística, participació, divulga-
ció i educació ambiental.

Cal recordar que enguany és 
el darrer any que s’aplica el pro-
grama Life de la Unió Europea pel 
que fa al programa de reintroduc-
ció de l’ós bru al Pirineu.

FOTO: Dep. Territori/ Imatge d’arxiu del Parc Natural de l’Alt Pirineu, que fou creat l’1 d’agost de 2003

L’Ajuntament de Tàrrega se su-
marà a la commemoració del Dia 
Internacional de les Dones (8 de 
març) oferint un ampli ventall 
d’activitats lúdiques i pedagògi-
ques a favor de la igualtat de gè-
nere. Les propostes, adreçades a 
públic de totes les edats, es des-
envoluparan durant els mesos de 
març, abril i maig sota l’organitza-
ció de la Regidoria de Polítiques 

d’Igualtat. El programa s’emmar-
ca alhora dins la campanya mu-
nicipal #SiguesSúperIgual que 
reivindica l’equivalència entre 
gèneres com a principi essencial 
de la societat. A la vegada, conti-
nuarà potenciant accions de sen-
sibilització contra les conductes 
masclistes i divulgant la figura de 
dones targarines rellevants del 
segle XX. 

L’Ajuntament de Tàrrega 
commemorarà el Dia 
Internacional de les Dones

FOTO: Aj.Tàrrega / Els actes van ser presentats ahir
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