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Els 25 municipis abastits per la
Mancomunitat de les Garrigues
porten una setmana sense aigua
Avui se'n començarà a repartir en cu bes entre els afectats
Lleida

J.C.
Els 25 municipis que abasteix la
Mancomunitat d'Aigües de les
Garrigues 'compleixen' una setmana sense poder beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta després que divendres 3 de juny es
restringís el consum per alts nivells de plaguicides. Aquest és el
segon cop que passa i és que al
maig van tenir el primer episodi.
És per això que avui es repartirà
aigua en cubes a tots els municipis.
En aquest segon cas, els resultats coneguts dijous van evidenciar encara més nivells de plaguicides que en els resultats de les
primeres anàlisis. Precisament es
van saber el mateix dia en què els
25 municipis es van reunir amb
l'Agència Catalana de l'Aigua per
demanar una "solució d'emer-

FOTO: JAP/ L'Ajuntament va fer una jornada de transformació digital

Alumnes d'una escola de
Bell-lloc tenen el seu primer
contacte amb els drons
FOTO: T.Aidintara/ Una de les fonts d'aigua de Bovera precintades
gència".
l:'ACA va oferir finançament pel
transport d'aigua en camions cisterna per a satisfer les demandes
dels municipis que reben aigua
de la Mancomunitat. Pel que fa
a mesures estructurals per al fu-

El Conselh col·labora amb
l'Ajuntament de Les per posar
en valor el castell de Pijauert
El Conselh Generau d'Aran va
anunciar, durant la visita al terçon
de Quate Lòcs duta a terme per
la síndica d'Aran, Maria Vergés,
juntament amb els consellers del
terçon, que aportarà 125.000 euros al projecte de manteniment
i posada en valor del Castell de
Les impulsat per l'Ajuntament
del municipi. "Aquest és un pro-

jecte de l'Ajuntament de Les amb
el qual el govern del Conselh Generau d'Aran està compromès a
col·laborar perquè el Castell de
Pijauert representa un element
històric molt rellevant que és necessari posar en valor i que pot
convertir-se també en un atractiu
turístic de primer ordre" afirmava
la síndica d'Aran.

tur, es va plantejar la possibilitat
de reforçar l'actua l potabilitzadora per incrementar l'eficiència
del tractament (o afegir-ne un
d'addicional) o plantejar una altra
captació alternativa, com pot ser
l'embassament de l'Albagés.

Tremp ofereix
diversos tallers
de salut enfocats
,. le..-: fiJT""
L'Ajuntament de Tremp organitza quatre tallers de salut orientats a cobrir les demandes de la
població en matèria de cures.
Les propostes que s'ofereixen
estan pensades per apropar la
salut a les persones des d'un
enfocament integral. D'aquesta
manera, es vol abordar la curació des de diferents perspectives.

L'Ajuntament de Bell-lloc va dur
a terme aquest dijous un nou
tast de tecnologia amb els alumnes de l'escola Ramon Farrerons,
es tracta de la tercera edició de
la jornada de Transformació Digital que impulsen des de les
àrees d'Ensenyament i Noves
Tecnologies del municipi del Pla
d'Urgell. El consistori dona continuïtat al projecte iniciat l'any

2018 i amb la voluntat d'integrar
les noves tecnologies en l'educació dels escolars i com a suport
al seu procés d'ensenyament i
aprenentatge. Es t racta d'una
iniciativa d'innovació didàctica
dirigida als alumnes de primària
que pretén introduir als escolar
en els sectors tecnològics emergents, enguany l'eix de la jornada ha estat dedicat als drons.

El Museu de Vestits de Paper de
Mollerussa acull dos exposicions
sobre violències cap a les dones
La sala d'exposicions del Museu
de Vestits de Paper acull fins al
30 de juny dues exposicions proposades per Amnistia Internacional per denunciar la violació
dels drets humans que pateixen les dones, centrant-se una
d'elles en concret en la lluita que
protagonitzen les dones afganeses per defensar el seu futur

sota el domini tali bà. L'exposició
"Drets humans de les dones" vol
fer un recorregut per les diverses formes d'expressió de violència com la mortalitat materna
o la violència que pateixen dones i neñes refugiades a Darfur,
a Uganda o la discriminació de
les menors romanís on s'enfronten a un risc de patir violacions.
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