
Esglésies de la Diòcesi 
d’Urgell podran rebre 
donatius amb el mòbil 
El sistema digital s’ha implementat de moment 
en quatre temples diferents de la demarcació
Lleida
EFE
Algunes de les esglésies de la Di-
òcesi d’Urgell podran rebre do-
natius a través del mòbil gràcies 
a un sistema digital instal·lat per 
CaixaBank.

Segons van informar des de 
la mateixa diòcesi, les esglésies 
beneficiades del nou sistema se-
ran la parròquia de Sant Ot de la 
Seu d’Urgell, la de Santa Maria 
de Balaguer, la de Sant Miquel 
de Vielha i la catedral de Santa 
Maria d’Urgell. El projecte, ex-
pliquen, s’ha començat a imple-

mentar en aquests dies a través 
d’una aplicació que es descarre-
ga al mòbil, a través de la qual 
es pot enviar la donació que es 
desitgi.

Es tracta de sistema Bizum 
anomenat “el caixonet d’almoi-
na digital”, que permet efectuar 
donatius sense necessitat d’es-
tar físicament a l’església. Així 
doncs, la persona que ho desitgi 
pot realitzar una transferència 
de diners des del lloc que con-
sideri, de manera “senzilla, en 
pocs passos i sense introduir nú-
meros de compte” FOTO: ACN / Santa Maria d’Urgell és una de les que s’hi ha sumat
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Vedruna Balaguer obre les portes 
a la formació professional oferint 
per primer cop a la Noguera el 
Cicle Formatiu de Grau Superior 
de Condicionament Físic. Seguint 
amb la línia estratègica de l’esco-
la, que té l’esport com a un dels 
seus pilars fonamentals, i apro-
fitant les instal·lacions de què 

disposa el centre, el proper curs 
2019-2020 es donarà el tret de 
sortida al cicle. Aquest està dirigit 
a totes aquelles persones entusi-
asmades per l’esport que volen 
fer de la seva passió una profes-
sió. Tots els alumnes que superin 
aquests dos anys d’estudis posto-
bligatoris seran Tècnics superiors 

en condicionament físic capaci-
tats per elaborar, coordinar, de-
senvolupar i avaluar programes 
de condicionament físic per tot 
tipus de persones en diferents es-
pais de pràctiques. Està orientat a 
la millora de la qualitat de vida i 
la salut de les persones i ofereix 
un gran ventall de sortides, tant 
a nivell professional (entrenador 
personal, coordinador d’activitats 
dirigides, animador 3a edat, mo-
nitor aeròbic...) com a nivell aca-
dèmic, ja que garanteix l’accés a 
altres cicles de grau superior o a 
titulacions universitàries. 

Vedruna de Balaguer oferirà 
un cicle de grau superior 
de Condicionament Físic

El Parlament va rebutjar la cons-
trucció de la subestació d’Isona 
i de la línia aèria d’energia elèc-
trica de doble circuit de 400KV. 
La proposta de resolució, votada 
a la Comissió d’Empresa i Conei-
xement, va ser aprovada amb 
els vots de JxCat, ERC, CatECP 
i CUP, els vots en contra de Cs 

i PP i l’abstenció del PSC-Units. 
Amb el text, la cambra catalana 
sol·licita al Govern que demani a 
l’executiu espanyol a prendre les 
mesures oportunes perquè es 
torni a avaluar amb detall l’auto-
rització administrativa i d’utilitat 
pública de la subestació d’Isona i 
la de doble circuit de 400KV. 

El Parlament va rebutjar ahir 
la construcció de la subestació 
d’Isona i la línia aèria elèctrica 

Territori impulsa  
les obres 
de millora a 
l’accés d’Ivars 
de Noguera
El Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya ha impulsat les 
obres de millora de l’accés cap 
a Ivars de Noguera, amb l’inici 
de la licitació dels treballs, per 
un import de 450.000 euros. 

Aquesta actuació consisti-
rà en el tancament de l’actual 
rotonda partida de l’encreua-
ment entre les carreteres  C-26 
i l’L-903 per afavorir la canalit-
zació i seguretat del trànsit. 

Es preveu que les obres co-
mencin la tardor vinent i tin-
guin un termini d’execució de 
tres mesos. La intersecció que 
es millorarà té actualment una 
tipologia de rotonda partida 
amb predomini dels sentits –
est i oest – de la carretera C-26. 

A l’oest connecta gairebé de 
forma immediata amb el pont 
sobre el Noguera Ribagorçana, 
que dona accés a Alfarràs; al 
sud hi ha una planta d’àrids i a 
la part nord comença la carre-
tera L-903 d’accés al poble. 
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