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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

certàmens tradicions

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

25

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

serveis ciclisme
consell comarcal de l’Alta Ribagorça

ajuntament de Rialp

Els plafons informatius del municipis de Vilaller.

Finalitzen el centre BTT
de l’Alta Ribagorça
La desfilada de roba ‘L’Evolució del Vestir’, que es va celebrar ahir en el marc de la fira.

Rialp mostra la història tèxtil
amb la fira d’antics oficis
Deu anys de certamen amb una mostra de Vestits de Paper
redacció

❘ Rialp ❘ Més d’una vintena d’artesans i unes altres vint parades ambulants de productes
agroalimentaris, entre d’altres,
participen aquest cap de setmana en la X edició de la Fira
dels Oficis i Menestrals de Rialp, que organitza l’ajuntament
amb la col·laboració d’algunes
de les entitats locals. El bon
temps va animar el públic a assistir a aquest aparador d’oficis
antics que omple els carrers
d’aquesta població del Sobirà
i que ahir va reunir desenes
de visitants.

Aquesta edició de la fira se
centra en l’activitat dels sastres
i modistes, que durant el segle
passat va ser una de les més
importants de la població. S’ha
de recordar que fins a finals del
segle XX hi va haver a la localitat dos fàbriques tèxtils. La
fira compta amb una exposició
de fotos i elements relacionats
amb aquests dos oficis i durant
la jornada d’ahir també es va
celebrar un taller de costura
i patronatge organitzat pels
veïns de Rialp. L’alcalde, Gerard Sabarich, va explicar que
també hi ha una exposició de

Vestits de Paper de Mollerussa.
La jornada d’ahir va comptar
amb un Xou culinari, una desfilada titulada L’Evolució del
Vestir i un sopar popular amb
bingo.
Per avui es preveu, a més del
tradicional mercat de la fira
artesanal, un concert a càrrec
d’alumnes de l’Escola de Música del Pallars, una exhibició
de balls tradicionals de l’Esbart
Dansaire de Rialp i una xarrada de Sònia Morell, assessora
i experta en imatge del web
The Trobat, que parlarà sobre
teixits, moda i imatge.

❘ El pont de suert ❘ El consell de
l’Alta Ribagorça a través de
l’empresa Pirineu en Ruta,
responsable de l’execució del
projecte del centre BTT Alta
Ribagorça, ha acabat els treballs l’equipament, senyalització i instal·lació de balises
de les quinze rutes que formen aquest projecte.
El centre BTT ha comptat
amb una inversió que ascendeix a un total de 56.577 euros, dels quals 12.000 € s’han
finançat a través del progra-

ma Consorci Leader Pirineu
Occidental i amb fons propis
del consell.
S’han instal·lat tres estacions de servei amb punts
per netejar les bicis, aparcaments i kits d’eines per a
reparacions i plafons informatius d’interpretació del
terreny. Els tres municipis
de la comarca disposen d’un
punt d’informació dels diferents recorreguts marcats i
degudament senyalitzats per
la normativa de centres BTT.

obres municipis

Obres a la Torre de Capdella
❘ La torre de capdella ❘ L’Agència
Catalana de l’Habitatge ha
tret a licitació les obres d’instal·lació de dos ascensors i la
millora de l’accessibilitat a
l’edifici d’habitatges La Plana de Mont-ros, a la Torre de
Capdella. L’actuació preveu
millorar l’accés des del carrer

amb dos ascensors que comunicaran totes les plantes i la
formació de rampes exteriors
als accessos en cadascun dels
edificis, amb la qual cosa es
crearà un itinerari accessible des del carrer. L’actuació
preveu una inversió total de
120.000 euros.

f87f99297f48a4ee9c9f2e7fb8f24d7b17033
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societat

generalitat

El president de la Generalitat, Quim Torra, va presidir ahir l’entrega dels premis a 88 estudiants i el reconeixement a onze centres.

Premis de Recerca per a deu estudiants lleidatans
❘ barcelona ❘ El president de la
Generalitat, Quim Torra, va
entregar ahir els Premis de Recerca Jove 2018 que han distingit 88 estudiants, deu d’ells

de les comarques de Lleida, i
11 centres de Secundària. Els
guanyadors lleidatans són
Martina Sanahuja Sanz i Alba Sapena Molina, les dos del

Col·legi Episcopal; Joan Mases
Joseph, del Guindàvols, Sara
Grau Sàez, de l’institut Màrius
Torres i Razvan-Paul Gorgan,
del Torrevicens. També van ser

guardonats Júlia Vall Carabassa, de l’institut Lo Pla d’Urgell
de Bellpuig; Estel Espasa Garí, de l’institut de Seròs; Sabina Vall Farré, de l’institut La
col·legi episcopal

Segarra de Cervera; Elisenda
Domenjó Fernández, del Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
i Mercè Feliu Cuberes, de l’institut de Tremp.

Graduació de més
de 200 joves de
l’Episcopal a la Llotja
❘ lleida ❘ Més de 200 joves de
Batxillerat i de Cicles Formatius de l’Episcopal es van
graduar divendres passat a
la Llotja, l’any que el col·legi
celebra el seu 60 aniversari. Al ser la graduació de la
primera promoció de Cicles
Esportius, la padrina va ser
Eva Ledesma i Calvet, triatleta i campiona d’Espanya
de triatló Olímpic el 2009.
Després de la cerimònia va
intervenir el bisbe de Lleida, Salvador Giménez, i va
actuar la Banda del col·legi.

biblioteca pública de lleida

amado forrolla

Fans del Club Super3 a la Supernit a les biblioteques

Orles del doble grau d’Educació Infantil i Primària

❘ Lleida ❘ Una trentena de biblioteques públiques de Lleida van celebrar divendres
una nova edició de la Supernit a les biblioteques, una festa del Club Super3 de
TV3 en la qual els nens participants –seguint les indicacions del programa i
lluint les orelles èlfiques elaborades per ells mateixos– havien de lluitar contra
el Senyor de les Ombres, autor d’un robatori massiu de llibres.

❘ lleida ❘ L’Auditori del Centre de Cultures del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) va acollir divendres passat a la tarda l’acte d’entrega
d’orles del doble grau d’Educació Infantil i Primària. Va ser un esdeveniment
festiu amb què els estudiants van acomiadar una nova etapa acadèmica protagonitzant un musical que va fer gaudir els familiars i amics presents.
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Cercle

Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV.
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.

c/del Riu, 6. 25007 Lleida

973 248 000

cercle@segre.com

www.segre.com

Reportatge

Ciència amb nom de dona
Estudiants de quart d’ESO del Col·legi Maria Immaculada de Tremp, tercers al concurs Wisibilízalas
|| Van presentar la seua pàgina web ‘SmartWomen: El demà té nom de dona’
Alumnes del
Col·legi Maria
Immaculada
de Tremp que
van participar
en el
projecte.

alba mor

E

ls alumnes de quart d’ESO
del col·legi Maria Immaculada de Tremp han aconseguit la tercera posició al concurs internacional Wisibilízalas, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. El certamen
naix amb la voluntat de donar
visibilitat a les tasques que desenvolupen les dones en l’àmbit
científic i tecnològic, així com
a fi de trencar l’estereotip que
associa aquestes feines al gènere
masculí. Durant un mes i mig,
els joves de la capital del Pallars
Jussà van participar en aquesta

iniciativa mitjançant un projecte interdisciplinari que es va treballar a les matèries de català,
castellà i informàtica. Com a
participants de la categoria sènior, van crear la pàgina web que
rep el nom de SmartWomen: El
demà té nom de dona.
D’aquesta manera, donen
a conèixer diferents expertes
científiques, metgesses o enginyeres, amb una biografia i
descripció dels seus èxits professionals. “De vegades passem
per alt aquelles dones que es dediquen a la ciència i la tecnologia”, expliquen els alumnes,

A la pàgina web del projecte es poden consultar les biografies de
les dones entrevistades pels alumnes.

“per això volem donar-los la
importància que es mereixen”,
afegeixen.
Els professors que van orientar els alumnes al llarg del projecte estan satisfets amb els
resultats. “D’una banda, els
estudiants reflexionen sobre la
presència de dones en els diferents sectors del món laboral,
alhora que aprenen a treballar
en equip i milloren els coneixements lingüístics i informàtics”.
A més, a través de les entrevistes, van descobrir diferents perfils professionals que poden tenir en compte per al seu futur.

Les diferents tasques del projecte es van repartir entre l’alumnat.

Coneixen enginyeres,
metgesses, físiques
i estudiants
n Els adolescents van aprofitar per entrevistar professionals de referència al nostre
país. Així doncs, van tenir
l’oportunitat de conèixer dones com la física de la Seu
d’Urgell Mònica López, cap
de Meteorologia de TVE, o la
cardiòloga Laura Dos, cap de
secció a l’Hospital de la Vall
d’Hebron. D’altra banda,
van incloure al treball dos
estudiants de medicina i biotecnologia, Cristina Santos
i Sandra Bernaus, naturals
de Tremp.

