
Les Borges obre la convocatoria  
d’ajudes per arranjar façanes al 
Centre Històric aquest any 2018
L’Ajuntament destina 50.000 euros a la iniciativa

Les Borges Blanques
REDACCIÓ
L’Equip de Govern de l’Ajunta-
ment de la capital de les Garri-
gues va informar ahir que ja ha 
entrat en vigor la convocatòria 
2018 per a la concessió de sub-
vencions per a la rehabilitació de 
façanes en el Centre Històric de 
les Borges Blanques, que el con-
sistori ha aprovat amb una par-
tida d’uns altres 50.000 euros, el 
mateix import que es va preveure 
per al 2017. D’aquesta manera, 
el projecte d’Intervenció Integral 
del Centre Històric per subven-
cionar l’arranjament, millora o 
rehabilitació de façanes en edifi-
cis privats, cofinançat per la Ge-
neralitat i l’Ajuntament, està con-
tribuint a canviar la imatge actual 
del nucli antic de la localitat.

Des que al mes de març del 
2017 va entrar en vigor l’Orde-
nança reguladora de les bases es-

FOTO: Aj. Borges / Una de les façanes que s’està rehabilitant

pecífiques per a l’atorgament de 
subvencions per a la rehabilitació 
de façanes en el nucli antic de les 
Borges, el consistori ja ha abonat 
38.851 euros, corresponents a 16 
projectes del 2017, als que caldrà 
afegir els nous que es subvencio-
naran en la d’aquest any, el termi-

ni de la qual finalitza el 30 d’abril 
de 2018, i per a la que fins ara ja 
s’han rebut sis noves peticions. Els 
immobles hauran d’estar situats 
en l’àrea urbana compresa en el 
programa de barris i la subvenció 
serà del 50% del pressupost, fins 
a un màxim de 3.000 euros.

Els Bombers van evacuar ahir 
des del refugi d’Amitges, a Es-
pot, fins a l’Hospital de Tremp 
un excursionista francès de 70 
anys amb problemes als dits de 
la mà per una possible congela-
ció. En aquest sentit, els serveis 
d’emergència van ser alertat a 
les 9.25 hores dels fets. Segons 
van informar el guàrdia del re-
fugi l’home havia arribat la nit 
anterior, després de fer una tra-

vessa amb maquetes, i pel matí 
es queixava de la mà, la qual te-
nia entumida. Ràpidament es va 
activar el corresponent protocol 
de rescat. Primerament es va ac-
tivar un helicòpter del cos, però 
el vent feia impossible que arri-
bés. Es va buscar l’alternativa de 
les motos de neu, però també 
es va haver de descartar. Final-
ment, va ser possible rescatar-lo 
amb l’helicòpter.

Rescaten a Espot un home 
de 70 anys amb una possible 
congelació als dits de la mà

FOTO: Bombers / L’evacuació amb l’helicòpter no va ser fàcil

Els Agents Rurals van recollir 
a Tornabous el cadàver d’un 
exemplar d’ànec canyella (Ta-
dorna ferruginea), una espècie 
poc comuna a Catalunya, se-

gons van informar els membres 
del cos. A més, els rurals també 
van explicar que l’animal estava 
identificat mitjançant una anella 
de col·lecció privada.

Troben mort a Tornabous un 
ànec poc comú a Catalunya

FOTO: Agents Rurals / Es tracta d’un exemplar d’ànec canyella
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Els Agents Rurals 
recullen un 
voltor sense 
vida a Castissent
Els Agents Rurals van recollir ahir 
un voltor que havia mort a Cas-
tissent, municipi pertanyent a la 
localitat de Tremp. Segons van in-
formar els membres del cos, en el 
moment en el que va trobar l’au 
es desconeixien les causes de la 
mort. Per aquest motiu, el cadà-
ver de l’animal va ser traslladat al 
centre de fauna per tal de fer-li 
la necròpsia, la qual determinarà 
perquè va morir aquest animal.

Els Bombers
revisen un cartell 
a punt de caure pel 
vent a la Seu d’Urgell
Els Bombers de la Generalitat es 
van desplaçar ahir fins al carrer 
Na Panistrera, de la Seu d’Urgell, 
per revisar un cartell, situat en 
una façana, que podia caure a la 
via pública arran del fort vent. Els 
fets es van produir a les 11.53 ho-
res a l’alçada del número 5, quan 
una persona va avisar que el car-
tell es movia i era un perill. Una 
dotació es va desplaçar al lloc.

Gonzalo Anguita,  direc tor 
e je cut i vo  de  FS C  E spaña, 
h a  e n t r e g a d o  a  M a r í a 
Quintín, directora de RSC de 
Carrefour España, Francisco 
Domínguez, director comercial 
de no alimentación y Juan 
M a z a r i e g o s ,  d i r e c t o r  d e 
explotación de hipermercados, 
el nombramiento oficial por el 
que se distingue a la cadena 
de dis tr ibución “Empresa 
embajadora de los árboles”. 
El acto se ha celebrado en 
el Mercado de Alcobendas 
(Madrid) y ha contado con la 
presencia de directivos de FSC 
y Carrefour.

F S C  e s  u n a  o r g a n i z a c i ó n 
internacional que establece 
los estándares sobre lo que 
es un bosque gestionado de 
forma responsable,  tanto 
a m b i e n t a l m e n t e  c o m o 
s o c i a l m e n t e  y  e n t r e  s u s 
funciones se encuentra la de 
garantizar el aprovechamiento 
sostenible de la madera. “La 
distinción se ha concedido a 

Carrefour como reconocimiento 
por el impulso de la cadena a la 
comercialización de muebles 
e l a b o r a d o s  c o n  m a d e r a 
certificada FSC”, ha explicado 
Anguita. 

C ar re four  apues t a  p o r  la 
r e d u c c i ó n  d e l  i m p a c t o 
medioambiental y el impulso 
y  d e f e n s a  d e l  d e s a r r o l l o 
s o s t e n i b l e  e n  t o d a s  l a s 
actividades de la cadena de 
suministro y comercialización.
 
E n  e s t e  s e n t i d o ,  t r a b a j a 
políticas en materia de calidad, 
prevención, salud, seguridad 
al imentar ia,  segur idad de 
p r o d u c t o s  y  p r o t e c c i ó n 
medioambiental, y basa su 
enfoque de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) en 
tres  p i lares:  lucha contra 
cualquier forma de despilfarro, 
favorecer la protección de 
la biodiversidad y compartir 
estas ideas con sus socios 
comerciales para evolucionar 
juntos.

El galardón lo entrega FSC® España, en representación 
de la organización internacional que garantiza el 

aprovechamiento sostenible de la madera.

CARREFOUR RECONOCIDA 
COMO “EMPRESA EMBAJADORA 

DE LOS ÁRBOLES”
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Les estacions alpines 
allarguen la temporada 
fins el proper 8 d’abril
Oferiran importants gruixos de neu 
durant aquesta Setmana Santa
Els complexos hivernals del 
Pirineu encaren la Setmana 
Santa amb la previsió 
d’obrir la totalitat de les 
pistes gràcies a les nevades 
dels darrers dies i setmanes.

Lleida
redacció
Les estacions d’esquí alpí del Piri-
neu han decidit allargar enguany 
la temporada una setmana més 
donat que encara hi ha impor-
tants gruixos de neu a les pistes. 
D’aquesta manera, Baqueira Be-
ret, Boí Taüll, Port Ainé, Espot Es-
quí i Port del Comte estaran ober-
tes fins el diumenge 8 d’abril.

Baqueira Beret estarà oberta 
fins el diumenge 8 d’abril amb 
gruixos de neu de fins a 3 me-
tres de neu a les seves pistes, 
amb aproximadament 150 km 
esquiables i el màxim nombre 
d’instal·lacions obertes si la me-
teorologia ho permet, segons va 
informar ahir l’estació. 

Baqueira Beret proposa una 
Setmana Santa plena d’activitats 
per gaudir amb la família i amics. 

FOTO: Tònho Porras / Imatge de les pistes de Baqueira Beret

A més, ara, amb l’arribada de la 
primavera, es podrà gaudir de 
l’estació d’una manera diferent: 
amb més hores de sol i més op-
cions per practicar activitats a l’ai-
re lliure.

Per la seva part, Espot Esquí i 
Port Ainé, totes dues al Pallars So-
birà,obriran ininterrompudament 
fins al 8 d’abril. L’Hotel obrirà el 

cap de setmana del 7 al 8 d’abril, 
segons informà ahir Ferrocarrils 
de la Generalitat.

L’estació de Port del Comte, a 
la comarca del Solsonès, obrirà 
aquest cap de setmana el 100 per 
cent del complex després de la 
nevada del passat dilluns, que va 
deixar a les pistes 30 centímetres 
de neu nova.

L’Alta Ribagorça va celebrar ahir 
el Dia Mundial de la Poesia amb 
un recital al Pont de Suert amb 
poemes en 15 llengües de diver-

sos autors i en la veu de veïns de 
totes les edats. La comarca vol 
rendir així homenatge a aquest 
estil literari.

L’Alta Ribagorça celebra el 
Dia Mundial de la Poesia

FOTO: N.C / Es va fer un recital de poemes al Pont de Suert
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La proliferació, en els darrers an-
ys, de nous allotjaments d’ús tu-
rístic va ser un dels elements que 
es van posar damunt la taula en 
el 10è Congrés Mundial de Tu-
risme de neu i muntanya, que es 
celebra a Andorra des d’aquest 
dimecres i fins divendres. Con-
cretament, es va parlar i debatre 
sobre les eines que poden fer ser-
vir els establiments hotelers per 
captar més clients, així com de la 
necessitat d’un marc legal per as-
segurar una bona convivència en-
tre les diferents opcions que ofe-
reixen el servei de pernoctació. 
En l’acte d’inauguració de la tro-
bada, el secretari general de l’Or-
ganització Mundial de Turisme, 
Zurab Pololikashvili, va anunciar 
que la seva institució ha decidit 
implicar-se en un nou programa 

Andorra tracta el fenomen   
dels allotjaments d’ús turístic

FOTO: a.L (aCN) / andorra acull el Congrés mundial de Turisme de Neu

de postgrau internacional sobre 
la gestió de destinacions de mun-
tanya, que impartirà la Universitat 
d’Andorra a partir del curs que ve 

i que compta, entre d’altres, amb 
la participació de la Universitat de 
Colorado (EUA) i l’associació Pa-
llars Actiu. 

Els educadors de carrer de Mo-
llerussa integrats a l’equip de 
prevenció i mediació comuni-
tària van ser convidats ahir a ex-
plicar el seu model d’interven-
ció a l’alumnat de primer curs 
del Grau d’Educació Social de 
la Universitat de Lleida (UdL) en 
el marc de l’assignatura concre-
ta de Contextos d’intervenció.
Programes inclosos en el Banc 
de Bones Pràctiques dels Gover-

ns Locals de Catalunya impulsat 
per la Federació de Municipis de 
Catalunya i la Fundació Carles 
Pi i Sunyer com són l’Espai Jove 
Intercultural (EJI) o el programa 
Coneixent-nos grans i petits, 
promogut pel Casal de la Gent 
Gran i el que hi participa l’EJI, 
van centrar les explicacions que 
també va repassar el procés de 
constitució del Consell de Parti-
cipació Adolescent.

Els educadors de 
Mollerussa expliquen el   
seu model a la UdL

La Biblioteca Comarcal Jaume 
Vila va encetar ahir els actes 
commemoratius de la Setmana 
de la Poesia amb la presentació 
del llibre Plural imperfecte, del 

mollerussenc Jaume Suau. L’acte 
d’ahir va ser preludi de la com-
memoració avui del Dia Mundial 
de la Poesia, sent Mollerussa la 
seu de l’acte central.

Mollerussa celebra la 
Setmana de la Poesia

FOTO: aj.mollerussa / L’acte fou a la Biblioteca Comarcal
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