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Mollerussa es converteix 
aquest cap de setmana 
en banc de proves de 
la indústria dels drons
El conseller de Polítiques Digitals 
visita la 4a edició de la Drone Party
Mollerussa
JOSEP A. PÉREZ
La indústria dels drons, encara 
desconeguda, representa un gran 
potencial a Catalunya, motor de 
la indústria a tot l’Estat i referent 
en l’àmbit mundial, i Mollerussa 
s’ha convertit en el Montmeló de 
les curses de drons, una iniciati-
va que porta implícit, enginyeria, 
recerca, i desenvolupament que 
donen riquesa a un territori. Un 
sector que tindrà un paper des-
tacat en la indústria agroalimen-
tària en els pròxims anys, el que 

representa potenciar una indús-
tria emergent al nostre país. Així 
ho va explicar el conseller de Po-
lítiques Digitals i Administració 
Pública, Jordi Puigneró, en la se-
va visita a la Drone Party, que se 
celebra aquest cap de setmana a 
Mollerussa.

Puigneró, va afegir que en el 
sector agroalimentari els drons 
estan duent a terme moltes tas-
ques de control de plagues, es-
tudis tèrmics de terrenys, situa-
ció de regadius, entre altres. Uns 
aparells que també s’estan intro-

duint en l’àmbit de la seguretat 
ciutadana, en els cossos de bom-
bers i també  en els de Mossos 
d’Esquadra. Puigneró, va afegir 
que fa tres anys es va constituir 
el clúster Catalonia Smartdrones, 
que aglutina els centres tecnolò-
gics, i la indústria del sector per 
tal que la Generalitat es pugui 
convertir en un dels seus princi-
pals clients.

Els cossos de seguretat ja han 
dut a terme diverses proves pi-
lots, com va ser en la passada edi-
ció del Mobile World Congress.

FOTO: F. Mollerussa / Els participants poden participar en competicions

FOTO: Fira Mollerussa / Els assistents poden gaudir de l’alta tecnologia

Tremp torna 
a participar 
un any més a 
‘Biblioteques 
amb DO’ 
L’Ajuntament de Tremp es su-
ma un any més, a través de la 
Biblioteca Pública Maria Bar-
bal, al projecte Biblioteques 
amb DO del Servei de Biblio-
teques de la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta iniciativa 
pretén acostar la cultura del 
vi a les biblioteques públiques 
de Catalunya un tret distintiu 
i autòcton amb el qual es vol 
subratllar l’arrelament de cada 
servei bibliotecari amb l’entorn 
al qual s’adreça. En el cas de 
Tremp, la programació comp-
ta amb el suport del programa 
comarcal que desenvolupa el 
mateix Ajuntament de Tremp 
Al teu gust, aliments del Pallars 
i la participació activa dels 10 
cellers del Pallars que hi estan 
adherits. Enguany es celebra la  
7a edició, i la Biblioteca Públi-
ca Maria Barbal, que ha estat al 
projecte des de la primera edi-
ció, ha creat un espai propi a la 
Biblioteca de Tremp.
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Constitueixen el primer 
consell de joves de la 
comarca del Pallars Jussà
Més d’una cinquantena de nois i noies 
de diferents pobles van participar-hi
Tremp
REDACCIÓ
L’Oficina Jove del Consell Comar-
cal del Pallars Jussà ha convocat 
una trobada en què han assistit 
més d’una cinquantena joves, 
donant com a resultat la consti-
tució del primer consell de Joves 
de la comarca del Pallars Jussà. 

Durant la jornada s’han pro-
posat accions amb valor territo-
rial sobre l’oci, la cultura i l’es-
port; comunicacions; formació i 
treball; participació i associacio-
nisme, mitjançant dinàmiques 
que s’han portat a terme a través 

d’aplicatius mòbils. Amb aques-
ta trobada s’ha aconseguit crear 
un òrgan participatiu on els i les 
joves puguin expressar les se-
ves opinions i així, millorar la se-
va qualitat de vida a la comarca 
tractant temes que els afecten 
en el seu dia a dia. 

Alhora, s’ha buscat enfortir la 
comarca com un entorn amb no-
ves oportunitats i gran potencial 
per a desenvolupar el propi pro-
jecte de vida. 

En aquest sentit, la consellera 
de Joventut del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, M. Pilar Cases, 

considera que “tenim l’objectiu 
de promoure l’arrelament dels 
joves al nostre territori i qui mi-
llor que sigui el propi jovent qui 
ens ajudi a crear les condicions 
idònies perquè això sigui possi-
ble”.

Aquesta iniciativa va sorgir 
de la necessitat per part de l’OJ 
de conèixer les opinions del jo-
vent sobre els diferents projectes 
que desenvolupen actualment, 
però també saber cap a on han 
de dirigir futures accions perquè 
aquestes responguin realment a 
les seves inquietuds.

FOTO:  Consell de Joves del Pallars Jussà / La trobada, que va comptar amb una gran participació
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Un veí de Lleida va haver de ser 
evacuat del seu habitatge, situat 
al carrer Ronda de Sant Martí, 
ahir a la tarda, a causa de la in-
halació de fum causada per un 

incendi a la cuina. Els fets van 
tenir lloc a les 17.24 hores i es 
van desplaçar 4 dotacions de 
Bombers. El veí va ser evacuat 
de l’habitatge i atès pel SEM.

Un veí evacuat en un incendi 
al carrer Ronda de Sant Martí 

FOTO: LM / Es vam desplaçar 4 dotacions de Bombers al lloc dels fets

Crema mitja 
hectàrea de camp 
de conreu a Fígols i 
Alinyà, i 3 a Maldà
Uns 5.000 metres quadrats de 
camp de conreu d’una finca 
privada van cremar ahir a Fí-
gols i Alinyà. El foc va ser con-
seqüència d’una crema contro-
lada a un camp contigu. Els fets 
van succeir a les 13.00 hores. 
D’altra banda, als marges de la 
L-220, al quilòmetre 4,5, van 
cremar tres hectàrees de ve-
getació, també conseqüència 
d’una crema controlada que es 
feia a un barranc contigu.

El primer secretari del PSC de les 
comarques de Lleida el Pirineu 
i l’Aran, Òscar Ordeig, i l’alcal-
de de Lleida, Fèlix Larrosa, van 
acompanyar ahir Gemma Escar 
en la seva presentació com a 
cap de llista dels socialistes a Al-
carràs. L’acte de presentació de 
la candidata es va fer al Centre 
Major de la localitat i va comptar 

amb la presència de molts ciuta-
dans i ciutadanes del municipi i 
càrrecs orgànics i institucionals 
de la federació del PSC de les 
comarques de Lleida, el Pirineu 
i l’Aran. La candidata va donar a 
conèixer la seva trajectòria pro-
fessional i va fer valdre que la se-
va proposta és per fer realitat un 
projecte transversal al municipi.

El PSC d’Alcarràs presenta 
la cap de Llista per als 
comicis municipals de maig

soc
de

Amb el suport de:

La Llotja (Av. Tortosa, 6)
PROGRAMA: mweek.com

rcolomina
Resaltado


	M201902171
	LM17
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48
	LM17.pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48

	LM17.pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48




