
Les estacions d’Espot i Port Ainé 
obriran la temporada d’esquí   
el divendres 30 de novembre
Incorporen noves senyalitzacions a les pistes i 
nous equipaments per reforçar la seguretat
Les estacions d’esquí 
d’Espot i Port Ainé van 
presentar ahir la nova 
temporada, en què es vol 
potenciar el turisme al 
Pallars Sobirà.

Espot
REDACCIÓ
Amb aquest objectiu, les dues es-
tacions arrancaran el proper 30 
de novembre la nova temporada 
d’esquí, que clourà el 22 d’abril 
del 2019. Com a novetat a totes 
dues estacions, cal destacar que 
s’implantarà la recollida selectiva 
de residus i es promouran nous 
circuits infantils a la zona de de-
butants. A Espot es dirà Lo Ta-
marro i a Port Ainé Gall Fer. 

A banda d’aquestes novetats 
conjuntes, cadascuna d’elles en 
presenta de particulars. Pel que 
fa a la de Port Ainé, es condicio-
narà el ferm de la carretera des 
de la cota 1650 fins a l’Hotel Port 
Ainé 2000***. Es condicionaràan 
els talussos i les cunetes. Així ma-
teix, també es farà una ampliació 

de l’aparcament de la cota 2000 
amb 70 places noves. 

D’altra banda, en una època 
on la seguretat és el més priori-
tari, s’instal·laran noves senyalit-
zacions, amb perfilat i sembrat 
de pistes. També es renovaran els 
equips informàtics i hi haurà nous 
vehicle 4x4 i una moto de neu, 
així com equipaments per a mà-
quines i motos de neu.

Pel que fa a l’estació d’Espot, 
es renovarà el mobiliari de la ca-
feteria, en què s’inclouran guixe-
tes. Així mateix, han adquirit una 
nova màquina trepitjaneu i s’ha 
fet una revisió especial del tele-
cadira de la Roca i revisions ge-
nerals de teleesquís, telecadires 
i cintes. 

ESQUÍ NÒRDIC

Aquesta temporada, a més, 
les estacions de Ferrocarrils de 
la Generalitat també aposten per 
promocionar l’esquí nòrdic amb 
la marca Tot Nòrdic, una iniciativa 
que acull set estacions catalanes 
d’esquí de fons. Durant l’hivern, 

Uns 214 infants 
del Jussà 
participen a la 
Fira del Circ
L’Oficina Jove del Consell Co-
marcal del Pallars Jussà en col·
laboració amb el Centre de Re-
cursos Pedagògics dels Pallars, 
ha facilitat l’accés de 214 alum-
nes de primària de la comarca 
a la primera jornada escolar 
organitzada en el context de la 
Fira del Circ de Talarn. La inicia-
tiva té com a finalitat promou-
re espais de trobada entre els 
nens/es, fer·los partícips de les 
festes del Pallars Jussà, i alho-
ra, desenvolupar el sentiment 
de pertinença a la comarca i les 
seves tradicions. Es treballaran 
habilitats comunicatives.

En Comú Podem 
porta les pensions a 
debat aquesta tarda 
a la Seu d’Urgell
Avui 16 de novembre a les 
20.00 del vespre a la sala Im-
maculada, Aina Vidal i Jaume 
Moya, diputats d’En Comú 
Podem al Congrés, seran a la 
Seu d’Urgell amb Jordi Pino, 
membre dels comuns locals, 
per debatre sobre el futur de 
les pensions i per explicar les 
oportunitats que s’obren amb 
l’acord de Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat al que el grup 
confederal d’Unidos Podemos · 
En Comú Podem · En Marea ha 
arribat amb el Govern. 
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FOTO: ACN/ Primers esquiadors a Port Ainé abans d’iniciar temporada

amb el forfet de temporada Tot 
Nòrdic, els usuaris podran gaudir 
de la neu de: Guils, Lles, Aransa, 
Sant Joan de l’Erm, Tuixent–La-
Vansa, Tavascan i Virós–Vall Fer-
rera.

Pel que fa a l’allotjament, l’es-
tació de Port Ainé ofereix als seus 

visitants la possibilitat de poder 
dormir en un hotel a peu de pis-
tes, i que de fet, és l’únic a Catalu-
nya que ho permet. 

Pels qui prefereixen una altra 
opció, poden allotjar·se en un al-
berg situat entre les poblacions 
de Sort i Rialp.

Les Jornades Sanitàries d’Alpi-
cat van celebrar el dimecres una 
sessió solidària, en una cita que 
va comptar amb el suport d’Al-

picat Solidari. La xerrada porta-
va el nom de ‘Jornada de Salud 
Solidària·Fisioteràpia i Coordi-
nació’.

Apicat acull una sessió 
solidària sobre fisioteràpia

FOTO: Aj. Alpicat / L’acte va aconseguir omplir tota la sala d’oients

La Diputació de Lleida s’incorpo-
ra, a través de l’IEI, dins el nou 
Consell de la Mancomunitat Cul-
tural. Un fet que la vicepresidenta 
primera, Rosa Pujol, va ressaltar i 
pel qual va expressar el suport 
de la corporació al nou Consell 
de la Mancomunitat Cultural. Ai-
xí ho va manifestar en la seva in-
tervenció durant el 6è Fòrum del 
Sistema Públic d’Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya 
(SPEEM), celebrat a l’Arts Santa 
Mònica de Barcelona.

El Consell de la Mancomuni-
tat Cultural és un organisme de 
nova creació impulsat des de la 
Direcció General de Cooperació 
Cultural que té com a objectiu 
fomentar la cooperació entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ad-
ministració local en l’àmbit de les 

polítiques culturals, de manera 
que vol millorar i potenciar l’exer-
cici de les competències que té 

cadascuna d’aquestes dues ad-
ministracions públiques. Serà un 
òrgan de cooperació. 

FOTO: Diputació / La vicepresidenta primera durant la seva intervenció

La Diputació s’uneix al nou Consell 
de la Mancomunitat Cultural

rcolomina
Resaltado
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