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FOTO: L. M. / Bombers / Nou dotacions dels Bombers es van desplaçar fins al lloc de l’incendi i el sostre de la nau va caure, tot i que cal destacar que cap persona va resultar ferida

Crema sensera, per segona
vegada, una nau de pa
de Castelló de Farfanya
Castelló de Farfanya
REDACCIÓ
Una nau de pa va cremar ahir totalment a Castelló de Farfanya,
en patir de matinada un incendi a
les seves instal·lacions. En aquest

sentit, els serveis d’emergències
van ser alertats del foc a les 00.59
hores i ràpidament es va activar
el corresponent protocol d’extinció d’incendis. Així, fins a la nau,
ubicada a l’alçada del quilòmetre

16,5 de la C-26, es van desplaçar
un total de nou dotacions dels
Bombers de la Generalitat. En
arribar els efectius del cos, el foc
estava ja totalment desenvolupat
i res es podia fer per salvar el que

hi havia en l’interior. Per aquest
motiu, les tasques que es van
dur a terme van ser les d’extinció i contenció per evitar que les
flames afectessin les cases properes. A més, el sostre de la nau
finalment va caure pels danys que
va patir la seva estructura. Segons
van dir fonts properes, l’empresa
estava preparada per elaborar les
coques de Sant Joan i tot el material va quedar calcinat. Tot i així,
cal destacar que no van haver-hi
ferits. A més, ahir per la tarda encara hi havia fins a cinc dotacions
remullant la nau.

Cal destacar que aquest és el
segon incendi que pateix aquesta
nau de pa. El dilluns 25 de juny de
2012 un altre foc va afectar totalment l’empresa, d’una sola planta i uns 1.600 metres quadrats.
En aquella ocasió, tots els treballadors de la fàbrica van haver
de ser desallotjats, de la mateixa
manera que dos veïns i els usuaris d’una piscina que es trobava al
costat. De la mateixa manera, els
Bombers van treballar perquè el
foc quedés confinat en l’interior,
quedant la nau totalment afectada menys la zona d’oficines.

Troben dos polls
de mussol comú
a la localitat
de Castellserà
Dos polls de mussol comú van
ser trobats a Castellserà per una
veïna i, posteriorment, van ser
recollits pels Agents Rurals. Segons van explicar, els polls encara
no estan prou plomats per volar
amb total autonomia i els van
traslladar a Vallcalent. També van
dir que quan estiguin preparats
seran alliberats a la natura.

FOTO: Agents Rurals / Imatge dels dos polls de mussol comú

Troben el cos sense vida
d’un home en l’interior del
Canal de Seròs, a Sudanell

Els Rurals recullen
dos voltors
electrocutats
al Pallars Jussà
Els membres dels Agents Rurals
van recollir dos voltors que s’havien electrocutat en dues línies
elèctriques diferents del Pallars
Jussà, segons van informar ahir.
A més, van explicar que van aixecar una acta que es transmetrà a
l’empresa i al Departament de Territori i Sostenibilitat.

FOTO: L. S. / Efectius de la unitat subaquàtica dels Bombers, al canal

FOTO: Agents Rurals / Un del agents, recollint un voltor electrocutat

Els Bombers van localitzar ahir,
a les 19.45 hores, al Canal de
Seròs, a Sudanell, el cos sense
vida d’un home que va caure en
l’interior. A més, fonts dels Mossos van informar que no descartaven que es tractés d’un suïcidi. A les 14.07 hores els serveis
d’emergències van ser informats
del succés i fins al lloc dels fets

es van desplaçar la unitat subaquàtica dels Bombers, sis dotacions terrestres i una mitjà aeri,
a més dels Mossos. També es va
demanar a Endesa que es baixés
el nivell d’aigua del canal per tal
de facilitar les tasques de recerca dels efectius desplaçats. El
cos va ser localitzat uns metres
més abaix d’on va caure.
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El sector de
l’oli del Jussà
visita la regió
francesa de
la Provença
Els dies 3, 4 i 5 de juny, una vintena
de productors d’oli d’oliva del Pallars Jussà s’han desplaçat, acompanyats del programa Al teu gust,
aliments del Pallars, a la regió
mediterrània de la Provença. Els
objectius d’aquest intercanvi professional han estat conèixer models d’organització d’associacions
de productors oleícoles, així com
models de producció i comercialització d’olis de territoris que treballen amb olis mono varietals i
d’alta gamma. També s’ha pogut
conèixer el funcionament d’organitzacions i entitats vinculades a
la promoció i diferenciació d’olis
d’oliva i veure sistemes de producció convencionals i ecològica.

El Conselh
Generau millora
l’entorn de la plaça
del Taro d’Arties
El Conselh Generau d’Aran ha
realitzat una intervenció de
millora de l’entorn de la Plaça del Taro d’Arties. L’actuació
ha anat a càrrec dels Serveis
Tècnics del Conselh Generau
d’Aran a través d’una subvenció
de la Diputació de Lleida que ha
finançat el 100% de la intervenció per un import de 18.000€.
Les obres han consistit en el
desmuntatge de la barana de
fusta i transport de material a
la deixalleria, l’excavació per fer
la base, preparació del terreny
i construcció de l’escullera, a
més del forniment, construcció i situació del paviment amb
llambordes de granit sobre terra formigonat.

El bus d’Aigüestortes allarga el
trajecte fins la Pobla de Segur
Una altra línia connectarà el tren de la
Pobla amb el telefèric de la Vall Fosca
Lleida
REDACCIÓ
El Departament de Territori i Sostenibilitat posarà en marxa la millora a partir del 21 de juny el bus
que dona servei al Parc Nacional
d’Aigüestotes i Estany de Sant
Mauric ampliant el recorregut
d’aquesta línia fins a arribar a la
Pobla de Segur. I, a més, s’incorpora un altre bus que enllaçarà el
tren de la Pobla amb el telefèric
de la Vall Fosca, a l’entrada del
Parc pel Pallars Jussà.
Aquestes millores formen part
del projecte Interreg Europe Last
Mile, que promou la implementació de sistemes de transport
sostenibles per accedir a àrees
rurals d’interès turístic i que està
format pel Departament de Territori i Sostenibilitat i sis socis més:
l’Agència Mediambiental d’Àus-

MOBILITAT SOSTENIBLE

FOTO: M.Ll (ACN) / El Bus del Parc aturat a la parada d’Espot

tria, l’Administració Regional del
Tirol Oriental (Àustria), l’Agència
pel suport del desenvolupament
regional de Kosice (Eslovàquia),
el Club Desenvolupament Sostenible de la Societat Civil (Bulgària), el Parc Natural Upper Sûre

(Luxemburg) i el Voivodat de Pomerània Occidental (Polònia).
El bus del Parc cobria, fins ara,
la corona nord d’Espot, a Vielha
i al Pla de l’Ermita, fent aturades
pels diferents pobles. A partir del
21 de juny i fins al 30 de setem-

L’aplicació de la Diòcesi d’Urgell
accepta donatius fins a 20 euros
La Seu d’Urgell
REDACCIÓ
CaixaBank ha posat en marxa a
la diòcesi de La Seu d’Urgell un
servei de “caixonet d’almoines digital” per realitzar donatius amb
qualsevol mitjà de pagament digital, sigui un telèfon, una targeta
contactless o fins i tot un rellotge
smartwatch o qualsevol altre mo-

bre, donarà servei fins a la Pobla
de Segur.
A partir del 29 de juny i fins al
29 de setembre estarà en servei
el bus que arriba al telefèric de la
Vall Fosca. Els horaris s’han coordinat amb les arribades i sortides
del tren. Hi haurà dos viatges, un
que sortirà al matí per agafar el
telefèric de les 11.00 hores, i un
segon, a la tarda, per recollir els
viatgers del matí o altres que vinguin de fer una travessa des d’un
altre punt del Parc.

del de wearable compatible amb
el pagament mòbil.
Es tracta d’un model especial de TPV contactless adaptat
a les necessitats de la institució.
Accepta donatius de la quantitat que desitgi l’usuari fins a un
màxim de 20 euros, independentment de l’entitat de la qual
sigui client i del tipus de targeta

que tingui. El servei ja està operatiu a la Parròquia de Sant Ot de la
Catedral de Santa Maria a La Seu
d’Urgell.
A més, el “caixonet d’almoina digital” de CaixaBank també
permet efectuar donatius sense
estar físicament a l’església o institució religiosa.
L’usuari pot trobar-se a casa

El projecte Last Mile pertany
al programa Interreg Europe i està finançat per fons Feder. L’objectiu principal del Last Mile, centrat en la mobilitat sostenible, és
aconseguir solucions innovadores i flexibles que permetin als visitants de zones rurals turístiques
fer el darrer tram del recorregut
de manera sostenible. En el cas
de Catalunya, el projecte s’ha
centrat en la zona de l’Alt Pirineu
i Aran.
o en qualsevol altre lloc i enviar
igualment la seva aportació a la
parròquia a través del seu mòbil
de forma senzilla, en pocs passos i sense introduir números de
compte.
Concretament, per utilitzar el
servei, l’usuari només ha d’accedir al servei Bizum, a través de
l’aplicació mòbil del seu banc, i
introduir un codi i l’import del
donatiu (33376 en el cas de la Parròquia de Sant Ot de la Catedral
de Santa Maria a La Seu d’Urgell).
Lleida ha estat un dels primers
punts d’Espanya a disposar
d’aquest sistema.

