
Un total de35 alumnes de 
les escoles de la Vall Fos-
ca i de Salàs de Pallars han 

visitat l’abocador i la planta de 
compostatge de la comarca del 
Pallars Jussà. Aquesta sortida els 
ha permès conèixer en primera 
persona el procés que segueixen 
els residus, des que fem el gest 
de de llençar-los al cubell corres-
ponent a casa fins el tractament 
específic que es fa de cadascun 
per tal donar-los una segona vi-
da en molts casos. D’aquesta 
manera han pres consciència de 
la importància de prendre la de-
cisió correcta alhora de llençar 
cada element de rebuig en un o 
un altre contenidor. El Consell Co-
marcal del Pallars Jussà, per tal 

de conscienciar de la importància 
de la separació i la prevenció de 
residus a la comarca, organitza 
aquestes visites als alumnes dels 
centes escolars escolars al centre 
de residus del Pallars Jussà facili-
tant-los el desplaçament fins a Fí-
gols, on està ubicada aquesta ins-
tal·lació. D’aquesta manera es vol 

arribar a una major consciencia-
ció entre els escolars i promoure 
la prevenció, la recollida selectiva 
i el reciclatge. L’àmbit d’actuació 
d’aquesta instal·lació inclou les 
comarques del Pallars Jussà, el 
Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la 
Val d’Aran i dóna un servei a uns 
35.000 habitants.

Alumnes de la Vall Fosca i 
Salàs de Pallars aprenen la 

importància de reciclar
La sortida 
els permet 
aprendre el 
circuït que fa 
la brossa
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Diuen que el temps passa ràpid, 
tant que en el programa de mà 
del Premis Literaris celebrats a 
l’Auditori  la salutació de l’alcal-
de Larrosa està datada al 20.181, 
cosa que suposaria que el pas-
sat divendres s’hauria celebrat 
la 20.216 edició del premis, en 
comptes de la 35a, que és la que 
tocava. Tot i així tampoc el con-
ductor de la gala, Martí Gironell, 
va acabar d’afinar amb l’edició 
corresponent que segons ell era 
la 12a. Ni tant, ni tan poc. 
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La Fira de l’Oli de Verd de Maials 
s’ha convertit en tot un referent 
del sector oleícola i dóna el tret de 
sortida any rere any al calendari de 
fires dedicades a l’or líquid.

L’aeroport de Lleida-Alguaire serà 
la base de dos aeronaus d’una ae-
rolínia portuguesa en el que supo-
sa una nova activitat per a les ins-
tal·lacions lleidatanes. 

El Govern de Rumania desafia a 
la Unió Europea a sis mesos d’as-
sumir-ne la presidència i aprovarà 
una reforma judicial que beneficia 
a polítics corruptes.

D’AQUÍ I D’ALLÀCOSES QUE 
PASSEN 
| Carolina Gili |

Ja és Nadal
Sí, no m’he begut l’enteni-
ment. Ja fa anys que han canvi-
at els senyals que en marquen 
l’entrada. Indicadors com 
l’inici del mes de desembre o 
l’arribada de les primeres boi-
res i fredorades han quedat 
desfasats. El Nadal és entre 
nosaltres des de finals d’oc-
tubre, quan van instal·lar els 
primers llums als carrers. Els 
senyals han anat in crescendo 
al novembre amb els super-
mercats exposant llargues tau-
les i lleixes plenes de confits, 
bombons, fruits secs i torrons 
de totes les marques, preus 
i sabors. La darrera setmana 
ha estat clau: l’emissió de l’es-
perat anunci de la loteria de 
Nadal ha marcat el punt d’in-
flexió d’un camí sense retorn 
cap a una celebració tradicio-
nal que, com moltes altres, ha 
cedit el protagonisme al con-
sumisme. És inútil resistir-s’hi, 
els senyals es transformen en 
missatges que penetren en el 
nostre subconscient tant si vo-
lem com si no. Pares i mares 
desesperats a la caça i captu-
ra de catàlegs de joguines per 
als seus fills és el resultat del 
bombardeig publicitari que 
ens persegueix a tort i a dret. 
Ho reconec, jo ja he sucumbit. 
Sense saber ben bé com ha 
passat ja tinc a casa la prime-
ra rajola de torró i la taula del 
menjador plena de catàlegs de 
joguines, colònies i menjars 
per a l’ocasió. Fins i tot ja sé 
què cuinaré per a l’àpat de Na-
dal… Déu meu, però si encara 
falta més d’un mes! La meva 
enhorabona als que encara no 
heu sucumbit i heu aconseguit 
centrar l’atenció en el magnífic 
ventall de colors verds, grocs i 
marrons que ens està deixant 
la tardor. 

L’objectiu és 
conscienciar 
de la necessitat 
de la recollida 
selectiva
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