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Viu 1'-e stiu al Pallars Jussa
Quan arriba l'estiu la comarca
pren una nova vida: els pobles
es tornen a omplir de gent,
moltes cases reobren i les festes
majors mantenen el caliu

FOTO: Consell Comarc1l/ Caiac al panta de Terradets

FOTO: Jordl Peró/ Pilates sup lake a l'embassament de Sant Antoni

El Pallars Jussa és un món
per descobrir, una terra
desconeguda que espera
poder sorprendre amb una
rlquesa cultural! natural
únlques, servida en petites
dosis, amb l'exclusivitat
d'allo que no abunda.

a realitzar activitats nautiques,
com pels que han anat a viure a
amb !'embarcador que trobafora, els quals tornen per gaudir
de la testa amb amics i familiars.
reu al costat de I'Hotel Teradets:
caiac, esquí nautic, etc. 1 de cara
Cada poble del Pallars Jussa ceal vespre tant la terrassa de la pislebra la seva testa majar amb gacina de I'Hotel Terradets com les
nes i alegria. El Consell Comarcal
terrasses de Lo Quiosc són espais
coordina el Bus de la testa, que té
com a objectiu la prevenció deis
on sopar o prendre un beure a la
fresca amb vistes impressioaccidents de transit entre els
més joves, evitant l'ús
nants deis embassaments.
del cotxe particular.
Ambdós embassaments
Els castells
compten amb itineS'inicia a mig juliol a
romimics són
Talarn amb el Festiraris que permeten
l'escenari ideal
pallars, i dóna servei
recórrer part del seu
pels concerts
entorn tant a peu com
a les testes majors
d'estiu
en bicicleta, pera gaudir
més destacades fins
de la bellesa del seu ena mitjans de setembre
torn natural. Les festes majors
ambla testa major de Tremp.
Aquest 2022 arribem a la 18a edideis pobles es succeeixen alllarg
ció del Festival del Romanic i Casde l'estiu. Són espais de trabada tant de la gent de la comarca
tells de Frontera, el qual convida

És, pero, durant l'estiu, quan
aquesta comarca de ríes i contrastats paisatges pren una nova
vitalitat. Les activitats a l'aire lliure, les platges d'aigua dol~a, les
testes majors, les tires i tot tipus
d'activitats fan que el ritme tranquil de la comarca s'acceleri amb
una variada oferta d'activitats.
Els embassaments de Terradets
(Cellers) i Sant Antoni (Talarn) es
converteixen en els espais ideals

per prendre el sol, banyar-se,
practicar activitats aquatiques o
srmplement descansar. Les seves
"cales i platges" són perfectes per
refrescar-se durant les hores més
caloroses.
La zona de bany del Piolet, a Salas,
és l'espai perfecte on desconnectar al panta de Sant Antoni, tot
prenent un bany, fent activitats
nautiques o prenent alguna cosa a la terrassa. També al mateix
panta de Sant Antoni els espais
del pla de Gallinera la part baixa
del Camping Gaset o el Xiringuito
ubicat a la zona del Dos Arbres a
la carretera de la Pobla de Segur a
Aramunt, són espais habilitats on
podeu tant banyar-vos com fer un
apat a l'ombra a tocar de l'aigua.
El panta de Terradets és ideal per

a gaudir de la bona música i deis
escenaris més emblematics del
Pallars, una unió que potencia la
finar i la intensitat interpretativa. El certamen és organitzat pel
Consell Comarcal amb el suport
de l'lnstitut d'Estudis llerdencs i
es dura a terme els diumenges 10,
17 i 24 de juliol als espais: Castell
de Mur, Castell de Llorda i a l'església de santa Maria de Llimiana.
Per tota aquesta informació i
més, us podeu dirigir a !'oficina
comarcal de turisme que trobareu a I'Epicentre, el Centre de
visitants del Pallars Jussa, situat
al centre de Tremp. Aquest estiu
obrim matí i tarda tots els dies
(diumenge només matí) fins 1'11
de setembre.

lnformació: www.pallarsjussa. net
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24 COMARQUES
Demanen 5
anys de presó
per traficar amb
droga a la Seu
L'Audiencia de Lleida jutjara el
dimecres un acusat d'un delicte contra la salut pública després que els Mossos d'Esquadra trobessin al seu domicilia
la Seu d'Urgell coca'lna, MOMA, marihuana, dues bascules de precisió, a més 925 euros fraccionats, i un arma. Per
aquest motiu, la Fiscalía li demana 5 anys de presó.
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Col·lideixen un
camió i un turisme a
la C-14l2h a Tremp
El punt quilometric 56 de la carretera C-1412b en el seu pas pel
terme municipal de Tremp es va
veure afectat ahir per una col·lisió. En aquest sentit, els serveis
d'emergencies van ser alertats a
les 14.46 hores i es van dirigir al
lloc deis fets. Allí, van comprovar
que l'accident havia estat entre
un turisme i un ca mió. No va haver-hi cap ferit i els bombers van
procedir a netejar la cal<;ada i a
retirar els camió de la vía.

Apaguen un incendi d'eines agricoles en un
magatzem situat a la carretera d'Alcarras
Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir en un incendi originat en un magatzem situat a la carretera L-800 d'Aicarras. L'avís pel
foc es va rebre a les 13.23 hores i cinc dotacions terrestres es van
dirigir allloc deis fets. Alla, van apagar el foc de les eines agrícoles
del magatzem i van tancar una fuita en un diposit de gasoil proper.

Extingeixen tres focs de vegetació a la
Pobla de Segur, Mollerussa i les Borges
Els bombers van apagar ah ir tres petits incendis de vegeta ció. El primer es va decretar a les 12.47 hores al Passeig Josep Borrell i Fontelles de la Pobla de Segur, es van cremar 25 metres quadrats d'herbes.
A les 14.07 hores van extingir un petit incendi de matolls a Mollerussa, i a les 16.21 hores van fer el mateix a les Borges Blanques.

Benavent de Segrió posa en
marxa un Pla d'Ocupació
Juvenil per joves de 16 anys
L'Ajuntament de Benavent de
Segria ha posat en marxa un Pla
d'Ocupació Juvenil, una iniciativa
que té com a objectiu proporcionar a joves de 16 i 17 anys la seva
primera experiencia laboral durant els mesos d'estiu. Els detalls
del Pla es van donar a coneixer
aquest dimecres en una reunió
informativa celebrada a la sala del

Casal Cultural i que anava adre<;ada als joves i també als seus pares. Durant la trobada, se'ls va
oferir informació sobre els torns,
les tasques que hauran de desenvolupar i la retribució que rebran.
L'objectiu és que els joves s'inicHn
en el món del treball, adquireixin
responsabilitats en quant a horaris i obligacions laborals i, a més,

DE 2022

Justícia renova l'equipament
informatic de la cúpula judicial
arreu de la demarcació de Lleida
Quasi el 55% deis equips de Catalunya ja s'han renovat
Justicia esta renovant
els portatils deis jutges,
magistrats, lletrats, fiscals
1metges forenses de tot
Catalunya amb equips
d'última generació, gracies ·
als fons Next Generation.
En total, Justicia renovara
2.152 portatils, dels·quals
ja se n'han canviat 1.180,
qua si el 55 %del total.
Lleida
REDACCIÓ

El procés de renovació deis ordinadors ·deis magistrats, lletrats,
fiscals i metges forenses que treballen .arreu de Catalunya es va
iniciar el 31 de mar<; al partit judicial de !'Hospitalet de Llobregat
i esta previst que s'acabi el 20 de
setembre d'enguany.
Pel que fa als partits judicials
de Tarragona i de les Terres de
I'Ebre, des de mitjans de maig ja

rebin una retribució que vingui
a recompensar el seu esfor<;. Pel
que fa a les tasques a realitzar,
seran les propies de la brigada
municipal, de suport en els esdeveniments que organitza I'Ajuntament i coneixent el funcionament
deis diferents equipaments, fent
feines de conservació i de manteniment d'espais i de l'entorn i
altres labors. Quant als horaris i
torns, s'ha previst oferir una ocupació de mitja jornada, amb torns quinzenals; del4 a 17 de juliol,
del18 al 31 de julio!, de 1'1 al 14
d'agost i del16 al 3 de setembre.

FOTO: Justicia 1 Un deis nous aparells informatics

disposen tots d'equips nous: 209
ordinadors portatils a Tarragona i
39 a les Terres de I'Ebre. A Lleida,
Justicia n'ha repartit 108: 85 als
partits judicials de Lleida, 2 a Vielha, 3 a Tremp, 8 a la Seu d'Urgell,

2 a Solsona i 8 a Balaguer. Pel que
fa Girona, se n'han repartit 207. A
Barcelona, fins ara s'han distribu'lt
291 aparells i en resten 620 per
repartir, a la Ciutat de la Justicia.
S'aniran lli urant fins el setembre.

FOTO: Aj. Benavent 1 Reunió per l'incersió al món laboral

