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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 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

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
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

equipaments tercera edat

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

Segre
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

municipis millores

Concurs per gestionar els
deu pisos tutelats de Rialp

x.ll.

El consistori aprova les bases i preveu adjudicar-lo aquest hivern
segre

E. Farnell

❘ Rialp ❘ L’ajuntament de Rialp ha
donat llum verda a les clàusules que ha de regir el concurs
de gestió dels primers deu pisos tutelats per a la tercera edat
al Pallars Sobirà. Aquests habitatges s’han construït gràcies
a l’aportació abans de morir de
més de 700.000 euros dels germans Josep i Salvador Farrero,
d’aquesta població.
En els últims quatre anys,
el consistori ha estat immers
en els treballs d’urbanització
de la zona i tràmits administratius per poder obrir aquest
equipament al públic, que serà
el primer d’aquest tipus al Pallars Sobirà.
L’alcalde de Rialp, Gerard
Sabarich, va explicar que les
bases del concurs són “molt
àmplies” perquè les empreses
que optin a la gestió puguin
presentar projectes i gestionar els pisos seguint les bases
establertes.
El termini mínim de lloguer
serà d’entre cinc i cinquanta
anys. El consistori de Rialp rebrà 3.000 euros anuals per la
concessió.
L’edifici té deu habitatges
de lloguer on persones grans
viuran de forma independent,

La zona on s’instal·larà la fibra i milloraran serveis.

Alt Àneu instal·la fibra
òptica i millora el centre
Imatge d’arxiu de l’edifici amb els deu pisos tutelats.

amb serveis que els evitaran
treballs domèstics, vigilància
a l’edifici i atenció mèdica. El
projecte de l’edifici a banda
dels deu pisos per a avis no
dependents preveu un menjador comú amb cuina (que se
suma a la de cada habitatge) i
bugaderia.
Els serveis per als habitants
d’aquests pisos s’hauran d’establir en el moment de treure
a concurs la concessió, segons
el primer edil.

Segons Sabarich, aquests
habitatges són un pas previ a
les residències de gent gran,
pensades especialment per a
persones majors de 65 anys no
dependents que per diferents
motius es troben sols i “aquí
se sentiran acompanyats i ben
atesos”.
Va afegir que és precisament en els últims anys quan
ha crescut aquest col·lectiu
de persones que es troben en
aquesta situació.

turisme naturalesa

Arranca la
temporada
de la brama
del cérvol

parc natural de l’alt pirineu

Punts d’observació
fins al 17 d’octubre
e. farnell

❘ lleida ❘ Alós d’Isil, Gavàs (la
Guingueta d’Àneu) i les Ares
(la Bonaigua) són els tres punts
d’observació gratuïts habilitats
a la Reserva Nacional de Caça
de l’Alt Pirineu per contemplar
l’espectacle de la brama del
cérvol, que es va iniciar ahir i
s’allargarà fins al 17 d’octubre.
En aquests tres punts hi haurà
informadors amb prismàtics i
telescopis per facilitar la localització i disfrutar de la brama.
Els tres punts estaran habilitats tots els caps de setmana i
els dies 11 i 12 d’octubre.
Paral·lelament, també existeix la possibilitat de visitar de
forma exclusiva la zona amb

Un dels tres punts habilitats per observar els cérvols.

uns guies acreditats pel mateix parc: Obaga Activitats,
Ramat de Camins i Món Natura Pirineus.
L’objectiu de la junta de la
reserva de caça de l’Alt Pirineu
de mantenir aquests tres punts
d’observació és la de regular i
canalitzar les visites que cada
any arriben a aquesta zona

del Pirineu per disfrutar de
l’espectacle que ofereixen els
cérvols mascles quan busquen
femella i bramen per atreure la
seua màxima atenció.
En les dos últimes temporades abans de la pandèmia
s’havien superat les 1.500 visites durant el mes que dura
la brama.

❘ alt àneu ❘ L’ajuntament d’Alt
Àneu ha adjudicat les obres
per instal·lar els serveis bàsics
i la fibra òptica des del carrer Major fins al Castell de
València, una actuació que
suposarà la millora del nucli
històric de València d’Àneu.
Aquesta reforma suposarà una inversió de 250.000
euros i es finançarà a través
del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOS) de la Generali-

tat. L’ajuntament també preveu el drenatge i adequació
de diversos carrers del nucli
de Son que comportarà una
despesa de 120.000 euros.
L’alcalde de la localitat,
Xavier Llena, va assenyalar
que en el ple d’aquest mes
també es va aprovar declarar Bé Cultural d’Interès Local l’església de Sant Lliser
d’Alós per poder frenar-ne
la degradació.

equipaments millores

Inversió de 16.500 euros a
l’escorxador de l’Alta Ribagorça
❘ el pont de suert ❘ El consell de
l’Alta Ribagorça ha renovat
els sistemes de refrigeració de
les cambres frigorífiques de
l’escorxador comarcal i s’ha
instal·lat un equip de videovigilància per millorar la seguretat d’aquest equipament.
Segons la presidenta del
consell, Maria José Erta,
aquestes reformes han estat
possible gràcies a una ajuda

d’Acció Climàtica i de 16.500
euros, que també serviran
per millorar els processos
productius i les condicions
de benestar animal.
Segons Erta, la inversió era
necessària per a l’escorxador,
que és un equipament estratègic per a la comarca que
ajuda a revitalitzar la producció local dels ramaders
de la comarca.

certàmens

equipaments

Jornades tècniques
a la fira ramadera
de Barruera

La Pobla lloga una
nau industrial per
a magatzem

❘ barruera ❘ Barruera acollirà
el pròxim cap de setmana,
els dies 25 i 26 de setembre,
la 22a edició de la fira ramadera que inclourà aquest
any jornades tècniques de
treball amb gossos pastor,
conferències i demostracions. Diumenge hi haurà una
mostra de bestiar de més
d’una desena d’explotacions de la comarca de l’Alta
Ribagorça.

❘ la pobla de segur ❘ La Pobla
de Segur llogarà una nau
industrial per destinar-la a
diferents usos. Una part de
l’espai estarà reservat per a
un magatzem de la brigada
i l’altra serà una sala polivalent per poder celebrar-hi
tota mena d’activitats. El
contracte de lloguer inclou
una finca contigua que es
destinarà a un pàrquing
dissuasiu.
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CULTURA/ESPECTACLES

arts escèniques activitats

art
laia pedrós

El càmping municipal de Tàrrega va acollir ahir al migdia el recuperat festival familiar Lo Closcamoll, amb un concert de Reggae per Xics.

Animació familiar a l’aire lliure
laia pedrós/j.b.

nou espectacle estrenat aquest
any, Quadern de Bitàcola. El
festival, amb entrada gratuïta
prèvia reserva, es va celebrar al
càmping municipal de Tàrrega.
D’altra banda, Sunyer va

organitzar a la zona esportiva
d’aquesta localitat del Segrià
la cinquena edició del Carrollets de teatre i música familiar, amb protagonisme destacat
de les companyies lleidatanes.

❘ torrelameu ❘ El jurat del premi
Miquel Viladrich de Torrelameu va seleccionar ahir trenta pintures com a finalistes
del certamen d’entre les noranta presentades a concurs
en l’edició d’aquest any. Els
noms dels autors d’aquestes
obres finalistes es faran públics dissabte vinent, dia 25.
L’atorgament de la pintura
guanyadora del premi així
com la inauguració de l’exposició amb els millors originals tindrà lloc el cap de
setmana del 23 i 24 d’octubre. Val a recordar que el jurat ja es va reunir la setmana
passada per valorar les peces
presentades en la categoria
d’art visual.

cine

Més de 800 persones, en l’edició especial de Lo Closcamoll de Tàrrega ||
Companyies de Lleida, protagonistes al festival Carrollets de Sunyer
❘ tàrrega/sunyer ❘ Doble cita per al
públic familiar ahir amb notable
èxit de participació: a Tàrrega
amb el festival Lo Closcamoll i
a Sunyer amb el certamen teatral Carrollets. Així, més de
800 persones es van divertir al
migdia del recuperat Lo Closcamoll, el festival de música
familiar de Ponent, impulsat
des de l’Associació Agrat de la
capital de l’Urgell. Després de
l’aturada de l’activitat l’any passat provocat per la pandèmia,
l’entitat va recuperar el certamen coincidint amb la primera
setmana del nou curs escolar.
Va ser una edició especial que,
a diferència d’anteriors ocasions
en què es desenvolupava al llarg
de tota una jornada, es va reduir
a un únic concert de música a
càrrec del popular grup Reggae
per Xics, que va presentar el seu

Trenta pintures
finalistes en el
premi Viladrich
de Torrelameu

Zum Zum Teatre i Xip Xap van
arrancar les representacions al
migdia i, a la tarda, estaven previstes les actuacions d’Efímer,
La Baldufa, Sound de Secà i
Pastorets Rock.
gerard hoyas

‘Gretel i Hansel’, la particular versió del popular conte a càrrec de Zum Zum Teatre, ahir a Sunyer.

‘Maixabel’, d’Icíar
Bollaín, una part
de l’ETA més
desconeguda
❘ sant sebastià ❘ La directora
Icíar Bollaín va presentar
ahir a competició al Festival
de Sant Sebastià la pel·lícula Maixabel, la història de
la viuda del governador civil de Guipúscoa Juan Mari
Jauregui, assassinat per ETA,
protagonitzada per Blanca
Portillo i Luis Tosar.
Bollaín va confessar que
“el que més por et fa per contar aquesta història és fer-ho
amb respecte perquè parles
de gent real i d’un tema molt
dolorós”.
El film aprofundeix en els
denominats encontres restauratius, poc coneguts fora
del País Basc, de què Maixabel Lasa és exemple i referent
per a la convivència.

xavier santesmasses

festes representació

Les bruixes ‘inauguren’ la
setmana Isagoge de Cervera
x. santesmasses

❘ cerver a ❘ L a compa ny ia de
Cervera Alea Teatre va estrenar divendres a la nit el cartell
d’espectacles de la 45 edició de
la Isagoge, la setmana cultural
preludi de les festes locals. Ho
va fer amb l’escenificació d’Inferno, creada per a l’ocasió i que
recorda l’últim assassinat d’una
dona a Catalunya acusada de
bruixa: Teresa Guàrdia, la Baquiol, que a principis del segle
XIX va ser cremada en una fo-

guera a Biosca sense cap judici.
El muntatge teatral va tenir lloc
al Fossar davant d’uns 200 espectadors que van omplir la plaça. Divendres a la tarda, la inauguració de la Isagoge va anar
a càrrec de la historiadora de
Sanaüja Maria Garganté i l’historiador de Tremp Pau Castell,
que van pronunciar una conferència sobre la caça de bruixes
a Catalunya. La Isagoge preveu
fins divendres vinent activitats
culturals.

Alia Teatre va representar divendres a Cervera ‘Inferno’, en l’inici de la setmana cultural Isagoge.

