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Baix Pallars i la Vall Fosca
s’agrupen per defensar
l’estany de Montcortès
Veïns del municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà) i la Vall Fosca
(Pallars Jussà) han decidit agrupar-se i crear una associació per
defensar el patrimoni natural de
l’estany de Montcortès. L’associació s’ha creat per tal d’impulsar un pla d’usos de l’entorn natural. Des de l’entitat s’informa
que la iniciativa ha sorgit davant
‘’el descontentament’’ que han
generat les accions impulsades
per l’Ajuntament de Baix Pallars.
Aquesta agrupació de veïns diu
que no s’ha comptat amb la
participació ciutadana i s’han limitat a posar cartells prohibint
activitats com la pesca o el bany.
Des de l’associació s’afirma que
l’estany no compta amb la prohibició del bany. Activitats que sí

L’Ajuntament
ha prohibit
el bany i
la pesca
que s’han regulat amb anterioritat són fer-hi foc, l’acampada i la
navegació, segons l’associació.
La finalitat principal de l’associació és la protecció de l’entorn i
l’impuls per a la redacció i desplegament d’un pla d’usos que
garanteixi la seguretat mediambiental de l’estany i que aquest
esdevingui un recurs natural per
l’impuls de l’economia.

Investiguen un sabotatge a
tres remuntadors al sector
de Pal Arinsal, a Andorra
L’equip tècnic que s’encarrega
de les tasques de manteniment
de l’estació d’esquí andorrana
de Vallnord ha localitzat diversos cables manipulats en dos
telecadires i un teleesquí ubicats
al sector de Pal. Des de l’estació
van qualificar ahir aquests fets
de sabotatge i van explicar que
s’ha obert una investigació po-

licial, a més d’iniciar les reparacions necessàries per tal de poder obrir el complex el proper 1
de desembre amb el 100% dels
ginys, tal com estava previst.
A més, també s’ha volgut
deixar clar que en cap moment
no s’ha patit cap risc per la seguretat de les persones, afirmaren
des de l’estació.

El Vaticà diu que si Andorra
aprova l’avortament deixarà de
tenir copríncep episcopal
El Bisbat d’Urgell es referma “en el dret a la vida”
Andorra la Vella
ACN
El Vaticà ha advertit al Govern
d’Andorra que la despenalització de l’avortament al país no és
compatible amb la continuïtat
del bisbe d’Urgell com a copríncep episcopal, fet que implicaria
que, en cas de voler tirar endavant una llei d’interrupció voluntària de l’embaràs, aquesta figura
deixaria de formar part de l’actual
estructura del Coprincipat.
Així ho hauria transmès el Papa en una conversa directa amb
el cap de l’executiu andorrà, Toni
Martí, segons ha publicat el ‘Diari
d’Andorra’. Des del Bisbat d’Urgell, sense entrar a valorar de forma concreta aquesta possibilitat,
s’han refermat en la seva postura de defensar “el dret a la vida
davant de tot”, un posicionament
que es va tenir en compte al seu
dia per elaborar i aprovar la constitució del Principat.
El posicionament del Vaticà en
el debat de la despenalització de
l’avortament a Andorra contrasta
amb la idea que defensen alguns
partits polítics i entitats feministes, els quals consideren que
l’estructura del coprincipat es
pot mantenir i, al mateix temps,
legislar sobre aquesta qüestió.
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Concretament, creuen que, un
cop aprovada la llei, l’únic que
s’hauria de fer és permetre que
es pugui aplicar tot i que aquesta
no estigui signada per l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, que
és un dels dos caps d’estat que té
Andorra. Segons fonts properes
al govern d’Andorra i al Vaticà, a
les quals ha tingut accés el ‘Diari
d’Andorra’, aquesta via és incompatible i afegeixen que legalitzar
la interrupció voluntària de l’embaràs derivaria en l’abdicació del
copríncep episcopal, a més de la
renúncia de la Cúria romana al

dret de tenir un cap d’estat en
aquest país, figura que es remunta a l’any 1278. De fet, el cap de
l’executiu andorrà, quan ha estat
preguntat per aquest tema en els
darrers temps, també ha defensat
la regulació de l’avortament no és
compatible amb mantenir el coprincipat. Per la seva banda, fonts
del Bisbat d’Urgell s’han refermat
en la seva postura de “defensar
el dret de la vida davant de tot”
i han explicat que aquest aspecte
ja es va tenir en compte en el debat previ a l’aprovació de la constitució del país.

Baqueira Beret ha invertit
7,5 milions d’euros en
aquesta propera temporada
L’estació de Baqueira Beret ha
invertit en millores per aquesta
propera temporada d’esquí que
s’iniciarà l’1 de desembre un total
de 7,5 milions d’euros, segons va
informar ahir el director comercial de l’estació, Xavi Ubeira. Precisament ahir a la tarda representants del complex hivernal van
presentar a la ciutat de Lleida en
un cèntric hotel les novetats de la
nova temporada.
Una de les principals novetats
és la posada en marxa d’un nou
remuntador que pujarà fins al Cap
de Baciver, a la cota 2.610 d’altitud, i que amb un desnivell de
1.110 metres permetrà descensos fins a la cota 1.500 de l’estació. Aquest nou telesquí, batejat
amb el nom de Baciver, permetrà

L’estació
ofertarà 160
quilòmetres
esquiables
l’obertura de cinc noves pistes
ampliant així el domini esquiable en 8 quilòmetres. D’aquesta
manera, aquesta propera temporada l’estació de Baqueira Beret
ofertarà als esquiadors i visitants
fins a 160 quilòmetres de pistes
esquiables més cinc quilòmetres
d’itineraris. Per aquesta nova
temporada el complex estrenarà
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dues noves màquines trepitjaneu
i també ha potenciat la central de
reserves i la pàgina web.
Properament l’estació té previst crear una tarjeta de fidelit-

zació amb el nom de “Baqueira
pass”. En un altre ordre de coses, Baqueira Beret ja disposa de
llicència d’obres per començar a
construir dos nous telecadires i

més sistemes d’innivació al Pallars Sobirà, en concret al municipi d’Alt Àneu. Tot apunta a que
les obres començaran la propera
primavera.
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Les Garrigues registra
la pèrdua més alta de
mestres de Catalunya
El Pallars Sobirà i la Val d’Aran també
en perden i el Segrià n’augmenta
Les Garrigues, el Pallars
Sobirà i la Val d’Aran són les
tres comarques de les Terres
de Lleida que han perdut
més personal docent en els
darrers vuit anys.
Lleida
REDACCIÓ
Així ho revela el mateix Departament d’Ensenyament, que posa
de manifest la complicada situació dels mestres. Pel que fa a les
Garrigues destaca la forta davallada en mestres de primària, que
supera un descens del 15%. En el
total de docents han perdut gairebé un 17% de professionals. La
segona comarca que ha disminuit
la quantitat de mestres és la Val
d’Aran situant-se amb un 12,01%
menys de professors. I pel que fa
al Pallars Sobirà, hi ha un 11,76%
menys de mestres.
D’altra banda, també hi ha
dades per l’esperança, i és que
en tres comarques el nombre
de professors ha augmentat. La
primera d’elles, per nombre de
professionals, és el Segrià, que ha

Balaguer engega per segon any consecutiu el projecte Dóna la
xapa, una iniciativa original per lluitar contra el consum excessiu
d’alcohol durant les Festes del Sant Crist /FOTO: C.C.Noguera

Almacelles millora els carrers
FOTO: Albert Vives/ Imatge de la façana de dos centres educatius

incorporat un 4,08% més de mestres i un 5,74% de primària. Al Pla
d’Urgell i al Pallars Jussà l’increment ha estat del 2,12% i 1,30%
respectivament.
Davant d’aquesta situació, el
diputat de PSC per Lleida, Pirineu
i Aran al Parlament, Òscar Ordeig,
va lamentar que “un cop rere un
altre sigui el nostre territori el que

sumi un nou rècord en dades negatives per al futur dels nostres
pobles i ciutats”. Així mateix va
criticar el discurs “demagògic del
Govern” i va assegurar que “des
del PSC defensem la necessitat de
revertir les retallades en aquest
i molts altres serveis que estan
portant a l’empobriment i desertització del territori”.

Crespín manté
la necessitat
de diàleg entre
ajuntaments i
subdelegació a
Ivars d’Urgell
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Perelló ofereix col·laboració
per la convocatòria FEDER
Rosa Maria Perelló es va reunir
ahir amb els representants institucionals dels consells comarcals
del Segrià, la Noguera, l’Urgell, el
Pla d’Urgell i les Garrigues “per

Balaguer vol evitar l’alcohol

tal d’avaluar la col·laboració amb
aquests ens locals en relació amb
la nova convocatòria FEDER i el
co-finançament de la Diputació
en un 25% del pressupost”.

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, va refermar la
necessitat de diàleg entre les diferents administracions per tirar
endavant els projectes que suposen millores per als ciutadans
en una reunió ahir amb l’alcaldessa d’Ivars d’Urgell, Montse
Coma, i el Primer Tinent d’Alcalde, F. Xavier Pedrós, per fer un
repàs de les qüestions que interessen a aquests municipi del
Pla d’Urgell. En la reunió, l’alcaldessa i el subdelegat del Govern
van tractar diversos temes d’actualitat.

Almacelles comença una companya de soteig d’alguns carrers del
municipi després de les pluges dels últims dies, ja que el ferm es
trobava en un estat deficient. /FOTO: Ajuntament d’Almacelles

Cervera poda tots els arbres

La Regidoria de Territori comença els treballs de poda dels arbres
de Cervera i dels pobles agregats, que s’allargaran durant els
mesos de novembre, desembre i gener. /FOTO: Paeria de Cervera

Jornades de Salut a Alcarràs

Alcarràs dóna el tret de sortida de les VI Jornades de la Salut, que
oferiran fins al proper 5 de desembre una dotzena de conferències
sobre aspectes de salut. /FOTO: Ajuntament d’Alcarràs

