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FOTO: Aj. Mollerussa / L’equipament es va estrenar ahir

FOTO: / El telefèric de la Vall Fosca va transportar l’any passat més de 25.000 turistes

El telefèric de la Vall
Fosca es consolida com
entrada a Aigüestortes
Enguany connecta amb el bus del parc
Torre de Capdella
REDACCIÓ
El telefèric de la Vall Fosca, que
dóna un accés únic i singular al
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per la Vall
Fosca, al Pallars Jussà, i que l’any
passat va portar més de 25.000
passatgers vol consolidar-se com
una de les entrades a aquest paratge natural.
Aquest any s’hi suma el bus del
parc, gràcies al projecte europeu
Last Mile, liderat per la Direcció
General de Transports i Mobilitat
de la Generalitat de Catalunya, i

finançat amb fons europeus. L’objectiu principal de Last Mile, és
aconseguir solucions innovadores
i flexibles que permetin als visitants de zones rurals turístiques
fer el darrer tram del recorregut
de manera sostenible. El telefèric estarà actiu cada dia, del 29
de juny al 30 de setembre, de les
8.00 hores i fins a les 19.00, al juliol i a l’agost, i fins a les 18.00 hores al setembre.
El bus del Parc que fins ara
cobria 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
setembre, va començar a donar
servei també fins a la Pobla de Segur. I a partir del 29 de juny i fins
al 29 de setembre, s’incorpora un
altre bus que enllaçarà el tren de
la Pobla de Segur amb la Vall Fosca, l’entrada al Parc Nacional pel
Pallars Jussà. Aquest any es continua apostant pel tiquet conjunt
Telefèric + Museu, que inclou el
viatge d’anada i tornada amb el
telefèric i la visita al Museu Hidroelèctric de Capdella, per tal de realitzar una visita més completa i
enriquidora de la Vall Fosca.

Les Borges
instal·la un nou
tòtem informatiu
digital al Terrall
L’Ajuntament de les Borges Blanques ha instal·lat aquesta setmana un tòtem digital als Jardins del
Terrall amb informació sobre les
diverses activitats que hi ha programades al municipi. Es tracta
d’una iniciativa que pretén millorar els canals de comunicació
del consistori amb l’objectiu de
difondre informació actualitzada
i en temps real.

FOTO: Aj. Borges / Nou panell digital instal·lat als Jardins del Terrall

Les piscines de Mollerussa
entrenen un elevador per
persones amb poca mobilitat
Les piscines d’estiu de Mollerussa van estrenar ahir un elevador
hidràulic per afavorir l’accés de
les persones amb mobilitat reduïda al vas gran del complex
municipal. Val a dir que la piscina coberta ja compta amb un
elevador amb aquesta funcionalitat, seguint així la política d’eliminar barreres arquitectòniques
als equipaments i dependèn-

cies municipals perquè estiguin
a l’abast de tothom. El model
escollit, que és portàtil gràcies a
les rodes que incorpora, té com
a principal avantatge la facilitat
amb la qual es col·loca i es transporta. Així mateix, l’elevador disposa d’un doble sistema d’accionament que permet a l’usuari
utilitzar-lo sense ajuda de ningú
des de l’interior de la piscina.

FOTO: Aj. Mollerussa / La Marató va començar a les 10.00 hores

L’Amistat de Mollerussa
acull una marató de sang per
incrementar les donacions
El Teatre de L’Amistat va acollir
ahir la vuitena edició de la Marató de Donants de Sang que
té com a lema Tu si que ets important; converteix-te en #sangfluencer amb el qual s’apel·la
a la col·laboració de la ciutadania per fer campanya entre el
seu entorn d’influència perquè
vagin a donar sang. El regidor
Joan Ramon Domingo; del doctor Juan Manuel Sánchez, director del Banc de Sang i Teixits de
Lleida, i la presidenta de l’Associació de Donants del Pla d’Ur-

gell, Maria Lluïsa Visa, van donar
ahir el tret de sortida a la marató a les 10.00 hores del matí,
una jornada que es va allargar
fins les 22.00 hores amb la voluntat d’incrementar donacions
de cara a la temporada d’estiu.
L’objectiu d’aquesta edició és
també cridar l’atenció de la gent
jove perquè esdevingui donant.
A banda de donar sang, també
es pot ser donant de plasma. La
maratóva servir també per fer
difusió del registre de donants
de medul·la òssia.

