
Bargalló anuncia un pla 
per fomentar la formació 
professional al Pirineu
Per atendre les necessitats del territori i per 
atreure alumnes de fora a zones de muntanya
Sort
MARTA LLUVICH (ACN)
El conseller d’Educació, Josep 
Bargalló, va anunciar ahir des 
de Sort l’elaboració d’un mapa 
per fomentar la formació pro-
fessional a l’Alt Pirineu. L’objec-
tiu d’aquest mapa és atendre les 
‘’necessitats del territori’’ i al ma-
teix temps, atraure alumnes de 
fora, com ha és en el cas dels es-
ports. En una visita a centres del 
Pallars Sobirà, Bargalló es va refe-
rir al compromís del Govern per 
‘’escoltar aquesta diversitat’’ i es-
tar al costat de les comarques del 
Pirineu i oferir solucions’’. Des-
prés de recórrer dijous també el 
Pallars Jussà, Bargalló va comen-
tar que així li han traslladat els 
alcaldes i directors d’institut, de 
manera que ha pogut constatar 
la necessitat d’oferir una millor 
oferta d’FP en aquestes comar-
ques, lligada al territori, més dúc-
til, al voltant de la natura, l’esport 
i el sector primari. 

Bargalló va arribar a primera 
hora d’ahir amb l’alcalde de Sort, 
Raimon Monterde, a l’Institut Hug 
Roger III per mantenir una reunió 
amb l’equip directiu del centre. 
L’Institut ofereix ESO, Batxillerat, 
i els cicles formatius de Conduc-
cions d’Activitats fisicoesportives 
en el Medi Ambient, Activitats 
comercials, Gestió administrativa 

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / El conseller Bargalló durant la seva visita ahir a Esterri d’Àneu

i Sistemes microinformàtics i Xar-
xes, Animació d’activitats físiques 
i esportives, i Guia, informació i 
Assistències Turístiques.
En acabar, el conseller i l’alcalde 
van visitar l’Escola Àngel Serafí i 
Casanoves, una escola d’educació 
infantil i primària amb 287 alum-
nes matriculats i una plantilla do-

cent de 27 mestres. L’escola forma 
part de la Xarxa de competències 
bàsiques i participa en programes 
intergeneracionals i d’intercanvi 
com Erasmus + KA2. El conseller 
va recorrer algunes de les aules i 
es va reunir amb l’equip directiu 
del centre. Posteriorment, Barga-
lló es va traslladar a Llavorsí, on rl 

va rebre l’alcalde Josep Vidal. Allà 
va visitar en primer lloc l’escola de 
la localitat, que forma part de la 
Zona Escolar Rural (ZER) Alt Pa-
llars Sobirà, conjuntament amb 
les escoles de Vall de Cardós, de 
Tírvia, d’Alins i de Rialp. L’escola té 
24 alumnes, i participa en projec-
tes com ara el Pla TAC.

Mollerussa, 
distinguida per les 
Bones Pràctiques 
en Govern Local

L’IPC de Lleida 
se situa en l’1,1% 
el mes de gener           
a Lleida

Jornada a 
Castelldans sobre 
el reg del Segarra 
Garrigues

El regidor de Benestar Social, 
Ciutadania i Infància, Josep La-
vín, va recollir dijous a la tar-
da en nom de l’Ajuntament de 
Mollerussa el diploma que el 
reconeix  per l’aportació feta al 
Banc de Bones Pràctiques dels 
Governs Locals impulsat per la 
Federació de Municipis de Ca-
talunya i la Fundació Carles Pi 
i Sunyer d’Estudis Autonòmics 
i Locals. El reconeixement arri-
ba després que dos dels seus 
projectes com són l’Espai Jove 
Intercultural i el programa Co-
neixent-nos grans i petits.

L’Índex de Preus de Consum 
(IPC) s’ha situat en l’1,1% al ge-
ner a Lleida, una dècima més 
que al conjunt de Catalunya, 
i quatre dècimes per sota del 
valor registrat al desembre, de 
l’1,5%. Així ho indiquen dades 
oficials de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE).

Sota el nom ‘Dies del reg al Se-
garra Garrigues. L’olivera tra-
dicional i superintensiva’, va 
tenir lloc dijous a Castelldans 
una jornada tècnica organitza-
da per l’Ajuntament de Castell-
dans, la Comunitat de Regants 
del Canal Segarra-Garrigues i el 
Departament d’Agricultura.
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El Pallars Jussà demana al con-
seller d’Interior, Miquel Buch, un 
conveni de col·laboració per a la 
incorporació d’un  tècnic que re-
forci els servei de protecció civil 
així com millores per al perso-
nal i equipaments dels bombers 
voluntaris i professionals de la 
comarca. També se li han ofert 
diferents espais que podrien aco-
llir dependències i serveis que 
es vulguin implantar a la Regió 

d’Emergències del Pirineu. 
Ahir al matí al Pallars Jussà 

es va celebrar una reunió en-
tre l’equip de govern del Conse-
ll Comarcal del Pallars Jussà  i el  
conseller d’Interior Miquel Buch, 
i posteriorment també amb els 
alcaldes de la comarca, amb 
l’objectiu de tractar necessitats 
i problemàtiques que afecten al 
territori. Durant la sessió ex va 
exposar per part del Consell Co-

El Jussà demana a Buch 
millores per als parcs de 
bombers de la comarca

marcal la necessitat d’establir un 
conveni de col·laboració amb el 
departament d’Interior, que re-
forci els serveis de  protecció civil 
que el Consell presta als diferents 
municipis de la comarca com la 
creació  de Plans d’Emergències 
i Seguretat. També, es va oferir al 
conseller diferents espais que po-
drien acollir dependències i ser-
veis que es vulguin implantar a la 
Regió d’Emergències del Pirineu. 
En aquest sentit el president 
del Consell Comarcal,  Constantí 
Aranda, va comentar que  “veiem 
rellevant insistir en la necessitat 
de distribuir els serveis d’emer-
gències en les diferents localitats 
del Pirineu”. FOTO: C.C.Pallars Jussà / El conseller Buch, ahir al Pallars Jussà
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Triomf coral del Vallfogona
Les de La Noguera superen el Tremp a casa per 66-58
L’Infantil del Vallfogona 
es va saber imposar a les 
baixes que tenien i van 
superar el Tremp per 66-58 
en un bon partit a nivell 
col·lectiu.

Vallfogona
REDACCIÓ
Si en la primera volta del campio-
nat de lliga, el Tremp va derrotar 
el Vallfogona gràcies a una molt 
bona primera meitat de les del 
Pallars Jussà, el passat cap de set-
mana es va viure el mateix partit, 
però a la inversa.

Les jugadores del Vallfogona 
van realitzar un molt bon joc en 
equip, deixant enrere les indivi-
dualitats que havien marcat el 
seu joc en partits anteriors. Prova 
d’això és que les 8 jugadores que 
formaven el ‘roster’ van anotar.

El Vallfogona va ser qui va 
portar majoritàriament el ritme 
del partit, dominant en el joc i 
el marcador. Tot i això, moments 
puntuals de desconnexió en els 
quals les locals baixaven el nivell 
d’intensitat, feien que el Tremp 
s’acostés al marcador. Al final 
però, el bon joc del Vallfogona es 
va imposar i la victòria es va que-
dar a casa.

Dues jugadores de l’equip van 
jugar un segon partit, ja que van 
pujar amb l’equip Cadet per com-
pletar la plantilla en el desplaça-
ment a La Seu per jugar contra el 
Sedis Bàsquet, un equip de la zo-
na alta de la taula. El Vallfogona 
es va veure clarament superat i va 
perdre per 75-25. El mateix par-
tit es va viure en categoria Sènior 
Masculí i en aquest cas la victòria 
va ser pel Vallfogona (48-71).

BÀSQUET  Infantil Femení

FOTO: C.E.Ponent / Les jugadores del Vallfogona infantil després d’aconseguir el triomf contra el Tremp a casa

FOTO: C.E.Ponent / Imatge del Sedis Bàsquet-Vallfogona sènior FOTO: C.E.Ponent / Imatge del Sedis Bàsquet-Vallfogona cadet 

HOQUEI PATINS  Prebenmjamí i Iniciació

FOTO: J. C./ Imatge del duel entre els prebenjamins del Llista i el Tàrrega 

L’equip prebenjamí del Tàrrega va 
disputar el passat cap de setma-
na un complicat partit al Pavelló 
Onze de Setembre de Lleida con-
tra el Llista Blava que va acabar 
amb victòria local per 3 parts a 0.

El conjunt Targarí va sortir a 
la pista amb un molt bon plan-
tejament defensiu que va estar 
acompanyat d’una millor actua-
ció a la porteria. El primer perío-

de va ser el més emocionant de 
tots i el Llista se’l va emportar per 
un sol gol de diferència.

En el segon període, l’equip 
va sortir amb alguns jugadors de 
l’Iniciació i això va ajudar a que 
el Llista posés el 2-0 en el marca-
dor, sentenciant així el matx. En 
l’últim període, el Llista va apro-
fitar que el Tàrrega va abaixar els 
braços per posar el 0-3 i arrodo-

nir la victòria.
Molt diferent va ser el partit 

que va jugar l’equip d’Iniciació 
també a la pista del Llista Blava. 
El partit va començar amb dos 
equips poc intensos sobre la pis-
ta, però a poc a poc el Tàrrega va 
anar tancant el seu rival i els gols 
van començar a arribar. El Tàrrega 
va ser molt superior i es va impo-
sar per 0-3.

Doble enfrontament Llista Blava-Tàrrega 
que acaba amb un triomf per cada equip
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