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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Pallars/Alta Ribagorça
Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

esquí estacions

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

comarques
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

medi ambient espais protegits
fgc

Aigüestortes aspira a ser
Reserva de la Biosfera
aquest any 2019
j.ll.f.

Esquiadors fent cua ahir a Espot per pujar a les màquines trepitjaneu que donen accés a les pistes.

Cues a Espot per accedir a les
pistes a bord d’una trepitjaneu
Un miler de persones van a l’estació després de la reobertura
❘ espot ❘ Un miler d’esquiadors
van visitar ahir Espot el primer dissabte després de la reobertura de l’estació. Segons
Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC), fins a
650 persones van utilitzar les
trepitjaneus per arribar a les
pistes. Hi va haver cues per
pujar a aquesta alternativa de

infraestructures

Recta final
de les obres de
la presa
de l’Hostalet
❘ sort ❘ Les obres per millorar
la navegabilitat a la Noguera Pallaresa a l’altura de la
presa de l’Hostalet encaren la
recta final i a finals d’aquest
mes o a començaments del
mes de març ja podrien estar
acabades, segons va assegurar ahir el president del consell del Sobirà, Carles Isús.
Els treballs van començar el
mes d’agost de l’any passat i
estaran a punt per a la pròxima temporada dels esports
d’aventura, que començarà
a mitjans del mes que ve.
Les diverses avingudes del
riu el 2018, un any excepcionalment plujós, van retardar l’inici de les obres i van
fer impossible que acabessin abans del 30 de setembre, que era la previsió amb
la qual treballaven.

transport i alguns van decidir
utilitzar-les com a telearrossegador. Així mateix, 450 més
van optar pels jeeps, que també traslladen els esquiadors
fins al domini esquiable. FGC
va qualificar aquestes dades
d’“èxit”. A la Molina o vall de
Núria, FGC ja ofereix excursions en aquestes màquines.

El telecadira que dóna accés a
les pistes està aturat des del 2
de febrer per la caiguda d’una
cadira i la Generalitat ja ha autoritzat a comprar-ne una altra si no es pot engegar de nou
l’actual, l’últim al món d’una
empresa que va fer fallida per
accidents en d’altres telecadires (vegeu SEGRE d’ahir).

Imatge de la reunió del Patronat d’Aigüestortes.
x.r.

❘ la vall de boí ❘ El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici espera obtenir la certificació de Reserva
de la Biosfera de la Unesco
aquest mateix any o a tot estirar a començaments del 2020.
Així ho va explicar ahir l’alcalde de la Vall de Boí, Joan
Perelada, després del ple del
Patronat del Parc Nacional
de divendres. Perelada va
apuntar que “la candidatura ja està en marxa i s’ha
contractat una empresa que
s’encarregarà dels tràmits
necessaris per aconseguir la

declaració”. Perelada va assenyalar que en el futur treballaran perquè la certificació
s’estengui a altres municipis.
El reconeixement se sumarà a
l’acreditació Starlight que va
obtenir aquest espai natural
l’any passat. Així mateix, durant el ple es va acordar que
el parc subvencionarà el canvi de l’enllumenat públic a les
localitats que formen part del
Parc Nacional per adaptar-se
a la normativa Starlight. Així mateix, pròximament es
renovarà quatre anys més el
conveni per al servei de taxis
a Aigüestortes.

municipis iniciatives

Consell de joves del Jussà per
saber la seua visió de la comarca
❘ tremp ❘ L’Oficina Jove del consell del Jussà ha creat el consell
de joves per conèixer la seua
visió del territori i expliquin
qu i nes mesures s’haur ien
d’aplicar per fixar aquest sector de la població al territori.
El consell es va constituir divendres, en una sessió a la qual
van assistir cinquanta persones
que van proposar accions sobre
lleure, cultura o treball, entre
altres temes. Aquest és un òrgan de participació on podran
expressar les seues opinions
i millorar la seua qualitat de
vida. El consell treballa per enfortir la comarca com un entorn amb noves oportunitats i
un gran potencial per desenvolupar projectes personals. En
aquest sentit, la consellera de
Joventut del consell, Pilar Cases, va explicar que pròximament es convocarà una reunió

consell comarcal del pallars jussà

La reunió on es va constituir el consell de joves del Jussà.

amb els alcaldes i regidors per
explicar-los com funcionarà
aquest òrgan, que es reunirà
periòdicament.
Cases va apuntar que “te-

nim l’objectiu de fixar els joves al territori i què millor que
siguin ells els que ens ajudin
a crear les condicions idònies
perquè això sigui possible”.

Mesures pioneres
a la Ribagorça per
denúncies de
tinença de drogues
n El conseller d’Interior
i el president del consell
de l’Alta Ribagorça, Josep Lluis Farrero, van firmar dimecres el conveni
per a l’aplicació de mesures penals alternatives a
menors d’edat que hagin
estat denunciats per consum o tinença de drogues
(vegeu SEGRE de dijous).
D’aquesta manera, l’Alta
Ribagorça es converteix
en pionera al Pirineu a
implantar aquest sistema perquè les persones
menors empadronades a
la comarca puguin optar
per acollir-se a una mesura de reeducació (destinada a prevenir el consum i la tinença de substàncies estupefaents) com
a alternativa a la sanció
administrativa.
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catalunya

➜

judici històric mobilització des de lleida
itmar fabregat

anc pla d’urgell

Lleida ■ Més de 350 persones van sortir des de la capital del Segrià
en els sis autocars que va noliejar l’Assemblea Nacional Catalana
per arribar fins a la protesta d’ahir a Barcelona.

Pla d’Urgell ■ Desenes de veïns del Pla d’Urgell es van traslladar amb autocar a la Gran Via a Barcelona per protestar contra el judici pel referèndum. Des d’aquesta comarca van sortir fins a 4 busos.
segre tàrrega

Centenars de lleidatans
van amb autocar
a la manifestació
❘ lleida ❘ Centenars de lleidatans
van viatjar ahir fins a Barcelona
amb autocar per participar en
la manifestació en contra del
judici als líders independentistes
pel referèndum de l’1-O. Més de
trenta autocars van sortir des de
primera hora del matí de les comarques del Pirineu i del pla per
arribar a temps a la concentració. Només des de Lleida ciutat
van sortir sis autocars al migdia
des del Camp d’Esports, encara que també en van sortir des
de Balaguer, Solsona, Alpicat
o Bellcaire.
Galeria
d’imatges

Tàrrega ■ Més de 200 veïns de Tàrrega van pujar als quatre autocars que van sortir a les 14.00 hores de la capital de l’Urgell per

participar en la manifestació. Un dels autocars ja havia parat a Bellpuig, on va recollir una dotzena de persones.
anc

Almacelles ■ Almacelles també va omplir un autocar
per assistir a la manifestació contra el judici de l’1-O.

anc alt urgell/twitter

anc

Alt Urgell ■ Veïns de l’Alt Urgell hi van anar amb pan- Vilanova de Bellpuig ■ Veïnes de Vilanova de Bellpuig
cartes amb imatges dels líders independentistes.

àngel porta

Petits i grans ■ Persones de totes les edats van protestar
contra la judicialització del procés.

Vegeu-les al
mòbil amb el codi.

núria torrebella

a la concentració d’ahir a Barcelona.

òmnium pallars

Organització ■ Els voluntaris de l’ANC es van encar- Cartells de Tremp ■ Manifestants del Pallars van dur
regar de l’organització de la protesta d’ahir.

els cartells que utilitzen a les concentracions a Tremp.

