
DIJOUS 28 DE JULIOL DE 2022 1 COMARQUES 15 

L/ ATM de Lleida dona llum verda 
a la reducció de les seves tarifes 
fins al desembre d' aquest 2022 

El Consell de 
les Garrigues 
imparteix un curs 
sobre lingüística 

El personal de tots els departa
ments del Consell Comarcal de 
les Garrigues va participar en 
una sessió de sensibilització lin
güística impartida pel Consorci 
pera la Normalització Lingüísti
ca. La forma ció esta adre~ada al 
personal de l'administració, es
pecialment destinada als treba
lladors que fan atenció directa 
al públic, pero era recomanable 
pera la resta de personal. 

La T-10 de dues zones passara a valdre 10,90 euros_ 
Lleida 
REDACCIÓ 

El Consells d'Administració de les 
Autontats Territorials de la Mobi
litat (ATM) de Lleida, Tarragona i 
Girona van aprovar ahir la reduc
ció del preu deis principals títols 
de transport públic integrat ad
quirits des del dia 1 de setembre 
i fins al 31 de desembre de 2022. 

El Reial Decret llei 11/2022, 
de 25 de juny, i I'Ordre Ministeri
al de 15 de juliol, impulsades pel 
govern espanyol, contemplen 
l'aplicació de reducció de preu al 
transport urba i interurba d'un 
30% deis abonaments i títols mul
tiviatge. En conseqüemcia, les ad
ministracions consorciades en el 
si de les ATM de Lleida, Girona i 
Tarragona, han decidit implantar 
la mesura 1 complementar amb 
un altre 20% la reducció del preu 

FOTO: ACN/ lmatge d'arxiu del tren de la Pobla de Segur 

deis títols integrats més recur
rents fins arribar a un descompte 
del 50%, amb carrec als pressu-

pastos de les entitats. Els títols 
multiviatge per a usuaris menys 
habituals tindran el descompte 

El consistori de Fraga i Carites 
s'uneixen per crear allotjaments 
per als treballadors agrícoles 
Firmen un conveni per instal·lar 5 moduls d'habitatge 
l'AJuntament de Fraga ~ Carites 
Diocesana Barbastre-Monsó han 
rubricat l'acord amb el suport de 
la Fundació Reina Sofía. Ahir al 
matí es va formalitzár l'acord amb 
la signatura de !'alcalde de Fraga, 
Santiago Burgos i la directora de 
Caritas Diocesana, Amparo Tierz, 
per instaJ.Iar cinc moduls habitat
ge a la ciutat de Fraga. Aquests 
allotjaments estaran destinats, 
principalment, a l'atenció de tre
balladors agrícoles estacionals 
en epoca estival, pero també po
dran atendre altres usuaris en risc 
d'exclusió habitacional que es pu
guin detectar a la capital del Baix 
Cinca. 

Els allotjaments han estat fi
nan~ats per la Fundació Reina 
Sofía, tal com indicava el seu re
presentant Juan Luís Doncel i 
Paredes, amb una aportació de 
150.000 euros, mentre l'adequa
ció deis terrenys i la adaptació 
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deis habitatges als requeriments 
tecnics de habitabilitat seran su
fragats per I'Ajuntament de Fra
ga, destinant un import proper 
als 190.000 euros. Aquest espai 

podra donar servei fins a vint-i
quatre usuaris de forma simulta
nia. La gestió del servei d'acollida 
i atenció el realitzara Carites Dio
cesana Barbastre-Monsó. 

del 30%. Concretament, a Lleida, 
la T-10 de dues zones bonificada 
valdra 10,90 euros quan actual
ment en vai15,9S i la d'una zona 
passara a valdre i euros, mentre 
que la T-MES de dues zones que 
fins ara val S8,2 euros passara a 
tenir un cost de 29,10 euros. 

Aquests títols caducaran el 31 
de gener de 2023, a excepció deis 
títols T-70/90 FM/FN adquirits en 
període esmentat, que caduca
ran als 90 dies de la seva primera 
validació. Els títols adquirits fins 
al 31 d'agost de 2022 mantindran 
les condicions d'utilització i cadu
citat actuals. En el cas deis serveis 
regulars de transport de viatgers 
per carretera de competencia de 
la Generalitat que no formen part 
de cap sistema tarifari integrat, es 
preveu una reducció en el preu 
deis títols multiviatge en un SO%. 

Agramunt compta 
amb un nou vehicle 
electric per apostar 
per la sostenibilitat 

Agramunt disposa d'un nou ve
hiele electric per realitzar les 
seves tasques. Es tracta d'una 
furgoneta model Renault Kan
goo. Per l'adquisició d'aquest 
vehicle I'Ajuntament ha dema
nat un ajut dins el Programa 
d'incentius a la mobilitat elec
trica convocatoria 2021 en el 
marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliencia Eu
ropeu. 
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L' Orígens acull una nova 
edició del 'Reading lite in the 
rocks' amb 14 participants 
El Geoparc mundial de la Unes
ca Orígens acull una nova edició 
del Reading lite in the rocks amb 
la participació de 14 joves de 
Fran~a, Italia, Grecia, Alemanya, 
Mexic i Catalunya que han rea
litzat tasques vinculades a la res
taura ció del patrimoni cultural 
en tres indrets de la zona del Ge
oparc Mundial de la Unesco. Els 
joves participants estan al ter-

ritori del 17 al 31 de julio!. Du
rant aquestes dues setmanes, 
realitzen tasques en tres muni
cipis diferents: Salas de Pallars, 
on s'han realitzat accions al vol
tant de !'ermita de Sant Cebria. 
Talarn, que ja és el Se any que 
acull participants d'aquest camp 
de treball i Baix Pallars amb la 
recuperació de camins i adequa
ció de la zona visitable. 
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