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Feia molts dies que l’esperaven 
al Pirineu. I per fi va arribar. La 
neu va començar a caure la nit 
de dimarts i durant les hores es 
va anant intensificant fent que 
molts pobles es despertessin 
ahir dimecres totalment blancs. 
Era la principal nevada en el que 
portem de temporada. A la Val 
d’Aran no nevava des de mitjans 
de desembre i al Pallars Sobirà, 
des de finals d’octubre.

La nevada va afectar un ampli 
territori, tant del Pirineu com el 
Prepirineu, i fins i tot es van veu-
re flocs de neu a poblacions com 
Guissona i a les parts més altes 
de la Noguera.

Els majors gruixos es van regis-
trar a la Val d’Aran i el Pallars So-
birà. Ahir al migdia, a Bagergue, 
tocant de les pistes de Baqueira 
Beret, hi havia més de mig de 
metre de neu nova acumulada; a 
Vielha, 27 centímetres; a Esterri 
d’Àneu, 22 centímetres, i a Sort, 
19 centímetres. La nevada també 
fou copiosa a l’Alt Urgell (a la Seu 
d’Urgell el gruix al migdia era de 
22 centímetres i a Coll de Nargó, 
6). També beneficià a l’Alta Riba-
gorça, on a Pont de Suert es van 
acumular 4 centímetres de neu 
nova, al Solsonès, on l’estació de 
Port del Comte va rebre una lleu 
precipitació, i al Pallars Jussà, on 
poblacions com Tremp i la Pobla 
de Segur van despertar ahir total-
ment blanques.

La gran acumulació de neu a 
les muntanyes, agreujat per les 
fortes ratxes de vent que es pre-
veuen, fa que ara hi hagi perill 
fort d’allaus a la Val d’Aran i a la 
zona nord del Pallars Sobirà. El 
temporal de neu va afectar algu-
nes rutes de transport escolar al 
Pirineu de Lleida. Segons va infor-
mar el Departament d’Ensenya-
ment, una de les comarques més 
afectades va ser el Pallars Sobirà, 
on hi va haver 32 rutes escolars 
afectades i 351 alumnes sense 
anar a classe. A l’Alta Ribagorça 
no van circular 8 rutes de trans-
port escolar i 138 alumnes no van 
anar a classe, mentre que al Pa-
llars Jussà, 62 nens i nenes no van 
anar a l’escola per problemes en 
7 rutes.

El temporal provocà incidèn-
cies en diverses carreteres del 
Pirineu i fou obligatori l’ús de ca-
denes en moltes vies durant la 
jornada d’ahir. El Port de la Bonai-
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Vielha / Esterri d’Àneu

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Un nen jugant ahir amb la neu en un parc de Sort, capital del Pallars Sobirà

Els serveis d’emergència van as-
sistir ahir al matí per la nevada 
tres autobusos que transporta-
ven 101 escolars de Castellde-
fels i Santa Maria de Palautorde-
ra i els seus acompanyants cap 
a l’estació d’esquí de Port del 
Comte. Segons el Servei Català 
de Trànsit (SCT), els tres vehicles 
circulaven per la LV-4241 quan 

a l’alçada de Lladurs, i davant 
l’acumulació de neu a la calçada, 
els conductors van decidir parar 
i trucar al 112. Equips llevaneus, 
juntament amb una patrulla de 
Mossos d’Esquadra, van obrir 
la via i els autobusos van poder 
continuar el seu trajecte cap a 
l’estació de Port del Comte sen-
se cap altra incidència.

‘Rescaten’ tres autobusos 
amb 101 escolars que 
anaven a Port del Comte

FOTO: SCT / Els autocars atrapats per la neu a l’accés a Port del Comte

FOTO: Carmen de Seixes / Bagergue, ahir

gua, a la C-28, quedà tallat al tràn-
sit, i també l’accés a Beret per la 
banda aranesa. A la N-260 entre 
Soriguera i Ribera d’Urgellet (Port 
del Cantó) es restringí el pas de 
camions i els turismes havien de 
dur cadenes. A la N-230 entre Vi-
laller i Vielha també es va restrin-
gir el pas de camions articulats i 
era obligatori l’ús de cadenes.

Fou obligatori l’ús de cadenes 
per exemple al Port de Portilhon; 
a la C-28 entre Vielha i Salardú i 
entre Valencia d’Àneu i la Guin-
gueta; a la C-55 entre Cardona i 
Solsona; a la C-14 entre Oliana 
i Adrall; a la C-13 entre Sort i Es-
terri i de Balaguer a la Baronia 
de Sant Oïsme; a la C-26 de Bas-
sella a Montmajor; a la C-462 en-

tre Solsona i la Seu d’Urgell; a la 
C-451 entre Biosca i Solsona; i a la 
carretera de Peramola. Bona part 
de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Lleida, un total de 
22, es van veure afectades i fou 
necessari l’ús de cadenes. La ma-
jor part de les incidències foren a 
l’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars 
Sobirà i l’Alt Urgell. 

El temporal 
deixa sense 
classe 551 
alumnes 

El Port de la 
Bonaigua, 
a la C-28, 

quedà tallat 

En 43 
carreteres va 
ser necessari 

l’ús de cadenes 

Per fi arriba la gran nevada al Pirineu
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FOTO: Tònho Porras/ Nevà amb força a Vielha

FOTO:/ Coll de Nargó també va rebre precipitació en forma de neu

FOTO:/ La Pobla de Segur, despertà blancaFOTO: Boí Taüll / Les pistes de Boí Taüll

FOTO: Ramon Baylina / Esterri d’Àneu, al Pallars Sobirà i als peus del Port de la Bonaigua, es mostrava així ahir al migdia

FOTO: Llibert Cases / Tremp, tot emblanquinatFOTO: / La neu també arribà al Baish Aran, a Bossòst

FOTO: Núria Castells / Imatge de Llesp, a l’entrada a la Vall de Boí

FOTO: Baqueira/ Baqueira va rebre més de mig metre de neu nova

Per fi arriba la gran nevada al Pirineu
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L’Astronomia, les activitats amb 
família i l’esport, els principals 
protagonistes de Lleida a Fitur
Amb la marca ‘Ara Lleida’, la demarcació exposa a Madrid fins 
diumenge les novetats turístiques de les diferents comarques
La demarcació de Lleida 
promociona, des d’ahir fins 
diumenge, les activitats 
astronòmiques com el Parc 
Astronòmic del Montsec, 
les activitats amb família i 
l’esport. 

Madrid
REDACCIÓ
Ho fa amb la marca Ara Lleida i 
amb la presència dels Consells 
Comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta 
Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà i el Solso-
nès al taulell de Pirineus i els Con-
sells de les Garrigues, la Noguera, 
el Pla d’Urgell, la Segarra, el Se-
grià i l’Urgell al taulell de Terres 
de Lleida.

Entre les novetats que promo-
cionen els Consells destaquen el 
Patrimoni Mundial Reconegut 
per la Unesco, els 10 anys del Parc 
Astronòmic Montsec i la inagura-
ció del nou espai d’exposicions 
del COU, així com el Buff Moun-
tain Festival de la Vall de Boí. Pel 
que fa a la Val d’Aran i la ciutat 
de Lleida disposen enguany d’un 
espai propi dins el mateix espai 
estand de l’Agència Catalana de 
Turisme. 

Qui també hi és present és 
Fruiturisme, que aprofitarà la Fi-
ra per difondre “les potencialitats 
turístiques dels camps fruiters 
i explorar noves vies de creixe-
ment i sinergies amb organitzaci-
ons tant de l’Estat espanyol com 
provinents d’altres països”. 

El primer dia va comptar amb 
la visita del vicepresident del Pa-
tronat de Turisme, Gerard Saba-
rich, que va destacar que “s’han 
complert les expectatives que el 
Patronat s’havia fixat a primers 
d’any” i va posar de manifest que 
el conjunt de les comarques del 
Pirineu i les Terres de Lleida estan 
experimentant des de l’any 2014 
un creixement en quant al nom-
bre de viatgers i de pernoctaci-
ons fins arribar aquest darrer any 
2018 a assolir el millor registre de 
tots els temps tant pel que fa a 
pernoctacions com a viatgers. 

La Fira més important de Turis-
me celebrada a l’Estat arrenca-
va ahir amb la inaguració a càr-
rec del Rei. Aquesta edició és la 
més “ambiciosa” celebrada fins 
ara amb la presència de 886 ex-
positors i 10.500 empreses pro-
cedents de 165 països i regions. 
Enguany la Fira arriba en un 
moment d’optimisme pel sec-
tor a nivell global, ja que el tu-
risme va tancar l’any 2018 amb 
el rècord de 1.400 milions d’ar-
ribades internacionals, un 6% 
més. No obstant això, la inagu-
ració també va ser marcada per 
la vaga de taxis, els quals van in-
tentar boicotejar la Fira (vegeu 
pàgina 20). 

Arrenca l’edició 
més “ambiciosa” 
amb 886 stands i 
10.500 empreses 
de 165 països

FOTO: Diputació / Els representants de les comarques de Lleida promocionant el sector turístic del territori
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Lleida
REDACCIÓ 
L’alcalde Fèlix Larrosa, acompa-
nyat del tinent d’alcalde Rafael 
Peris i del regidor Joan Queralt, 
va presentar ahir els indicadors 
turístics de la ciutat amb motiu 
de la participació de Lleida en 
la Fira Internacional de Turisme 
(FITUR) a Madrid. Lleida dobla-
rà el 2018 els ingressos que ob-
té per la taxa turística gràcies a 
l’augment de viatgers registrats, 
25.163 més que el 2017. El nom-
bre d’inscrits a les visites guiades 
que organitza Turisme de Lleida 
va créixer l’any passat un 10,42 
per cent.  

Lleida va formalitzar a FITUR 
la seva incorporació a l’Spain 
Film Comission amb l’objectiu de 
consolidar-se com a centre de 

Lleida registra durant l’any 2018   
uns 25.000 viatgers més que el 2017

rodatges i de produccions audi-
ovisuals. El 2018, destaca un nou 
augment de les pernoctacions 
als hotels de Lleida. L’any pas-
sat es van registrar 345.308 per-

noctacions (259.863 espanyols i 
85.445 estrangers), per davant 
de les 310.000 assolides el 2017 
i de les 259.130 corresponents 
al 2016. Cal tenir en compte que 

el nombre de pernoctacions 
és directament proporcional a 
l’augment de l’import de la taxa 
turística que ingressa la ciutat, 
que passa dels 50.000 euros del 
2017 a una previsió de gairebé el 
doble per a l’any següent.

COL·LABORACIÓ AMB RENFE

D’altra banda, l’Ajuntament 
de Lleida i Renfe Viajeros van 
signar ahir a Fitur la pròrroga de 
l’acord de col·laboració per con-
tinuar amb la promoció del ser-
vei de transport ferrocarril i la 
ciutat de Lleida com a destinació 
turística, de negocis i congres-
sos. D’aquesta manera, Turisme 
de Lleida té la possibilitat d’in-
cloure avantatges, en forma de 
descomptes, en els serveis de la 
companyia ferroviària a qui visi-
ti la ciutat amb aquesta finalitat. 
Larrosa va destacar el treball que 
la Paeria fa a través de l’oficina 
Lleida  Event & Convention Bu-
reau.

FOTO: Paeria/ Fèlix Larrosa visitant l’espai de la firma Ilertren a FITUR
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Els joves de la 
Pobla fan 10 
propostes que 
voten en assemblea

Nova sala d’activitats a la residència    
de gent gran Sant Antoni de Tàrrega

Mir demana més implicació d’Agricultura 
amb la Fira de l’Oli de les Borges Blanques

Són 10 les iniciatives que els i 
les joves de la Pobla han pro-
posat als pressupostos partici-
patius de joventut per aquest 
2019, vuit són de joves d’en-
tre 12 i 17 anys i dues de joves 
d’entre 18 i 29. Es votaran di-
vendres en assemblea. En l’àm-
bit del lleure, s’ha proposat la 
creació d’un espai jove al Casal 
Cívic, un curs de risoteràpia i 
una activitat de paintball.

La fundació residència de gent gran Sant Antoni de Tàrrega va signar un 
conveni de col·laboració mitjançant el qual l’empresa Borges ajudarà 
a finançar les obres d’adequació d’un dels espais de l’edifici. Es tracta 
d’una sala en desús, situada a la planta baixa i vora l’entrada principal, 
que s’usava com a sala de vetlla pels difunts. 

L’Ajuntament de les Borges va demanar ahir una major implicació al 
Departament d’Agricultura amb la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les 
Garrigues que enguany va celebrar la seva 56a edició. En concret, Mir 
va destacar que les accions de promoció “cada cop més nombroses i 
amb major pes per aquest sector estratègic de Catalunya”. 

Benavent de Segrià destina prop 
de 165.000 euros a construir 
una nova pista poliesportiva
El 46% de l’import l’aporta la Diputació de Lleida

Comencen les obres de 
construcció de la nova pista 
poliesportiva de Benavent 
de Segrià en la seva primera 
fase que permetran dotar 
al municipi de més i millors 
instal·lacions esportives, a 
banda del camp de futbol.

Benavent de Segrià
REDACCIÓ
Concretament, les obres de cons-
trucció van començar ahir di-
marts. El pressupost total que es 
destina per aquestes obres del 
poliesportiu és de 164.900 euro, 
el qual compta amb una aporta-
ció del 46% per la Diputació de 
Lleida dins el Pla de Suport Muni-
cipal i la resta amb fons propis de 
la corporació. 

Cal destacar que aquesta pri-
mera  fase d’actuació contempla 
la construcció del paviment de la 
pista i de la coberta. Així mateix, 

FOTO: Ajuntament Benavent Segrià / Imatge de l’inici de les obres

les següents fases consistiran en 
les parets de tancament, il.lumi-
nació i construcció de vestidors 
que es duran a terme durant 
aquest any 2019. 

Amb aquesta nova instal.lació 

esportiva es posa fi amb la man-
cança de disposar d’un lloc ade-
quat per practicar esport al mu-
nicipi, ja que només disposaven 
fins aquest moment del camp de 
futbol municipal.

L’Ajuntament d’Aitona dota de 
nous panteons el cementiri mu-
nicipal. El consistori pretén am-
pliar els serveis que s’ofereixen a 
través d’aquest espai i dignificar 
l’equipament. Aquesta actuació 
se suma a les diverses tasques 
d’arranjament executades al ce-
mentiri municipal des de l’any 
2015. 

Aitona dota de 
nous panteons 
el cementiri 
municipal

FOTO: Aj. Aitona/ Els nous panteons que s’estan construint al cementiri

L’Ajuntament d’Agramunt durà a 
terme en les properes setmanes 
actuacions per millorar la il·lu-
minació al carrer Sió. Les actua-
cions es duran a terme després 
de la reunió que l’ajuntament 
va fer amb els veïns i els comer-
ciants del carrer Sió la setmana 
passada i on es va acordar de 
forma conjunta realitzar aques-
tes accions. Cal recordar que 

aquest projecte de millora de 
la il·luminació va ser el projecte 
més escollit del procés de parti-
cipació ciutadana impulsat pel 
consistori l’any passat i que va 
rebre el vot en contra del grup 
de Convergència i Unió. Després 
d’estudiar les diferents opcions, 
el consistori i els veïns van acor-
dar la instal·lació de diverses llu-
minàries de màxima eficiència.

FOTO: Aj.Agramunt / Imatge del carrer Sió, on es farà l’actuació

Agramunt millorarà la 
il·luminació al carrer 
Sió amb lluminàries de  
màxima eficiència

LA GUÀRDIA CIVIL DE LLEIDA va interceptar el passat 
diumenge un vehicle marca Suzuki Vitara amb matrícula es-
panyola al terme municipal de Valls de Valira (Alt Urgell) amb la 
sospita que transportés gènere de contraban. El conductor fi-
nalment va abandonar el vehicle i va fugir. En la inspecció es van 
localitzar 3.234 capsetes de tabac de contraban marca Fortuna 
Red Line valorades en 14.291 euros.

Expedient núm.: 2445/2018
Procediment:  Aprovació de Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de l’Ajuntament 
de Vielha e Mijaran.

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL 

Aprovat inicialment el PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE 
DONES I HOMES DE L’AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN, per 
Acord del Ple de data 17 de gener de 2019, de conformitat amb els articles 
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, se sotmet l’expedient a 
informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de 
la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè 
els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i els 
suggeriments que estimin pertinents.
 
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les 
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin 
pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu 
electrònica d’aquest Ajuntament: http://vielha-mijaran.org.
 
En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra 
l’aprovació inicial d’aquest pla en el termini d’informació pública i audiència 
dels interessats, s’entendrà aprovat definitivament aquest Acord.
 
El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del preceptuat 
en els articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny.

Ajuntament 
de Vielha e Mijaran
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Una cinquantena d’operaris tre-
ballen les 24 hores del dia a la lí-
nia de tren de Lleida a la Pobla de 
Segur (Pallars Jussà) per renovar 
les vies dels 42 túnels que hi ha al 
traçat. Tot i que els treballs de la 
fase que s’està executant actual-
ment van començar al novembre 
ara s’estan aprofitant dues set-
manes en què el servei de la línia 
s’ha vist intervingut per fer man-
teniment dels trens. 

Així es pot treballar sense pa-
rar dia i nit. L’objectiu d’aquesta 
campanya és renovar 8 túnels i 
l’ordre d’execució dels treballs es 
fa per la priorització de seu es-

tat. El cap de l’àrea de via de FGC, 
Carlos Almoslino, va explicar que 
aquesta línia és peculiar perquè 
al tractar-se d’una via única i tro-
bar-se en una zona amb ‘’dificul-
tat orogràfica’’, sense camins d’ac-
cés, els operaris només hi poden 
arribar per la via i s’ha d’anar als 

túnels ‘’per ordre i un a un’’. FGC 
va començar al 2016 a renovar les 
vies dels 42 túnels de la línia del 
tren de la Pobla. Fins ara s’havien 
renovat els túnels, 3, 6, 10, 11 i 
12. El passat 26 de novembre va 
començar la segona fase de reno-
vació, amb un termini d’execució 

de 3 mesos i aquest divendres es-
tà previst que finalitzi. S’ha actuat 
en 8 túnels i el total de metres de 
via renovada és de 2.262 metres. 
L’obra ha comptat amb un pressu-
post de 1.801.387,75 euros.

Per renovar les vies s’han sub-
ministrat 4.524 metres de bares 

de 180 metres, 3.500 unitats de 
travesses de formigó i 5.300 to-
nes de balast. La base d’operaci-
ons d’aquests treballs està situa-
da a l’estació de Sant Llorenç de 
Montgai, a la Noguera i és a partir 
d’aquí on les màquines comencen 
a circular per les vies.

UP rebutja l’aplicació 
del cànon de l’aigua als 
previst pels ramaders 
El sindicat considera que el 2018 ha 
estat un any d’estabilitat per al porcí
Lleida
ACN
Unió de Pagesos demana al Go-
vern que elimini la proposta 
d’aplicació d’un coeficient 0,5 al 
gravamen general del cànon de 
l’aigua per als usos ramaders de 
porcí i aviram, que ara és de ze-
ro, prevista en l’avantprojecte de 
llei de mesures fiscals, finance-
res, administratives i del sector 
públic. 

El sindicat considera que “no 
té en compte la capacitat econò-
mica dels ramaders” d’acord amb 
els principis de l’ordenament tri-
butari vigent, “la capacitat econò-
mica, la igualtat en relació amb la 
capacitat contributiva de cadascú 
i la progressivitat”. D’altra ban-
da, el sindicat considera el 2018 
un any d’”estabilitat” per al sec-
tor porcí, tot i els preus inferiors 
respecte al 2017, i demana un 
“reforç” de les mesures de biose-
guretat per evitar la pesta porcina 
africana.

Unió de Pagesos defensa que 
els ramaders han fet un “gran es-

FOTO: UP / L’organització agrària va fer ahir balanç del sector porcí

forç” els últims anys per millorar 
la gestió de l’aigua i les dejeccions 
en les explotacions ramaderes, la 
qual cosa els ha comportat unes 
inversions importants. En aquest 
sentit, el sindicat remarca que el 
projecte de decret de gestió de la 
fertilització del sòl i de les dejec-
cions ramaderes, pendent d’apro-
var-se, inclou noves obligacions i 
prohibicions que implicaran cos-
tos addicionals a les granges.

D’altra banda, el sindicat ha 

fet un balanç del porcí durant el 
2018, any que segons Unió de Pa-
gesos ha estat marcat per l’”esta-
bilitat” i “consolidació” del sector, 
tot i que la Llotja de Mercolleida 
ha marcat un preu inferior res-
pecte a la mitjana del 2017. 

El valor mitjà dels preus del 
sector va ser el 2018 d’1,13 euros 
per quilo viu, mentre el 2017 va 
ser d’1,25 euros per quilo viu. El 
2016 també va ser d’1,13 euros 
per quilo viu.
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Treballs les 24 
hores del dia 
als túnels de la 
línia de Lleida 
a la Pobla

FOTO: acN / els operaris treballen les 24 hores del dia per canviar les vies en diferents túnels al llarg de la línia de la Pobla

La producció de tòfona a Cata-
lunya podria multiplicar-se per 
cinc aquest 2019. Segons ex-
plica Daniel Oliach, tècnic del 
Centre Tecnològic i Forestal de 
Catalunya (CTFC), a diferència 
de l’any passat, les condicions 
climatològiques han afavorit la 
producció de tòfona silvestre. 
Així, si el 2018 amb prou feines 
es va assolir una tona a tota Ca-
talunya, enguany es preveu que 
entre les tofoneres silvestres i el 
conreu oscil·li entre les 4 i 5. Pel 
que fa als preus, la tendència és 
a la baixa “però no per l’excés de 
producció sinó perquè l’any pas-
sat van ser excessivament ele-
vats”. Segons Oliach, el principal 
problema de la tòfona és la seva 

“inestabilitat”, ja que “la produc-
ció silvestre depèn molt de la cli-
matologia”. Prop del 50% de la 
producció s’exporta pel que “si 
les condicions climatològiques 
són dolentes, les empreses per-
den els clients” i els preus “s’in-
crementen en excés”. I aquí, 
insisteix, recau la importància 
de les plantacions “per estabi-
litzar aquesta producció i evitar 
aquests pics de serra deguts a 
la manca de silvestre”. Les dar-
reres xifres del sector apunten 
que aquesta temporada es po-
dria arribar a produir prop d’1,5 
tones de tòfona de conreu, una 
quantitat superior a la que es va 
produir l’any passat mitjançant 
les dues varietats.

La producció de tòfona es 
multiplicarà per cinc aquest 
any, segons les previsions

UGT dona per 
desconvocada 
la vaga al 
Grupo Jorge
UGT ha desconvocat la vaga 
prevista pels dies 25, 26, 27, 
28, 29, 30 i 31 de gener i el dia 
1 de febrer a Axparia Trade, 
societat mercantil del Grupo 
Jorge. Després de la readmis-
sió dels tres treballadors aco-
miadats, les parts han acordat 
en l’acte de mediació celebrat 
ahir iniciar al febrer un procés 
de negociació per tractar dife-
rents qüestions. 

El Centre Excursionista les Bor-
ges-Garrigues ha organitzat per 
al proper 26 de gener un curs 
d’orientació per a excursionis-
tes a càrrec de Marc Corominas 
expert en cartografia i sistemes 
d’informació geogràfica. El curs 
constarà d’una part teòrica i 
d’una part pràctica per tal d’ins-
truir en el maneig de mapes, 
tant a través del telèfon mòbil 
mitjançant tecnologia GPS com 
en els mapes de paper de tota la 
vida i l’ús de brúixola. 

Curs d’orientació 
per a senderistes 
a les Garrigues

rcolomina
Resaltado
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