
El Govern vol que les estacions 
d’esquí siguin porta d’entrada a 
Aigüestortes i als parcs naturals
Medi Ambient signa un acord amb Ferrocarrils
Tremp
MARTA LLUVICH (ACN)
La secretària de Medi Ambient, 
Marta Subirà, i el president de 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), Ricard Font, 
van signar ahir un conveni de 
col·laboració entre les estacions 
de muntanya de FGC i els espais 
naturals on estan ubicades. Font 
va dir que volen que aquests 
complexos hivernals es conver-
teixin en les portes d’entrada 
a aquests espais protegits com 
l’estació d’Espot amb el Parc Na-
cional d’Aigüestortes o la de Port 
Ainé amb el Parc Natural de l’Alt 
Pirineu. Una de les primeres ac-
cions que es portarà a terme és 
a construcció d’un nou mirador a 
la cota 2.000 de l’estació d’Espot. 
Des d’aquest indret es podrà ob-
servar el cel nocturn Starlight del 
Parc d’Aigüestortes. A Port Ainé, 
s’instal·laran ecocomptadors de 
vehicles. 

Entre les accions que efec-
tuarà el Parc Natural a l’estació 
de Port Ainé destaca la creació 
d’un expositor amb un tall d’avet 
centenari, amb informació sobre 

l’exemplar i l’espècie derivades 
d’una anàlisi endomètric de l’ar-
bre, que durà a terme el Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya 
(CTFC).

JORNADES FORMATIVES

Aquests convenis també in-
clouen jornades formatives als 
treballadors d’aquests complexos 
hivernals perquè contribueixin a 
conscienciar els esquiadors de la 
importància d’evitar zones sensi-
bles amb determinades espècies 
i de ser respectuosos amb la na-
tura.

A més, el Parc Natural i l’esta-
ció de Port Ainé han treballat con-
juntament per a distribuir gratuï-
tament un nou cendrer ecològic 
als esquiadors i facilitar que no es 
llencin burilles a l’entorn natural.

En acabar la signatura, es van 
alliberar dos exemplars d’espar-
ver comú recuperats per part del 
Centre de Fauna de Vallcalent. 

Els acords signats ahir des-
pleguen l’acord marc subscrit 
el passat mes de febrer entre el 
conseller de Territori i Sostenibi-
litat, Damià Calvet, i  el president 

Una delegació bielorussa s’ha 
reunit aquesta setmana amb la 
consellera d’Agricultura Teresa 
Jordà per preparar una delegació 
d’empreses catalanes del sector 

de la fruita, oli, vi, i alimentació 
en general que podrien participar 
en la nova edició de la fira Bela-
gro, a Minsk, que tindrà lloc del 2 
al 6 de juny del 2020.

Catalunya vol estar present 
a la fira Belagro del 2020
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d’FGC, Ricard Font, que establia 
les bases de la col·laboració entre 
les estacions de muntanya d’FGC i 
els espais naturals on estan ubica-
des, amb l’objectiu de promoure 
accions conjuntes per potenciar 
el respecte i el coneixement de 
l’entorn natural.

La secretària Marta Subirà va 
destacar que “volem impulsar el 
coneixement i la divulgació del 
medi natural de Catalunya entre 

els visitants dels parcs naturals”, i 
va posar en valor la col·laboració 
amb FGC, per “donar a conèixer 
als visitants que arriben a les es-
tacions de muntanya buscant es-
port i aventura que hi ha moltes 
més coses, que estan en un en-
torn envoltat de natura i biodiver-
sitat”. 

Així,  “l’experiència és més rica 
i plena i la compartiran més”, va 
apuntar.

El diputat Carles Gibert va parti-
cipar ahir en l’acte d’inauguració 
de la Fira de Santa Caterina, Fira 
del Gos Caçador i Fira de l’Oliva 
Arbequina, certàmens que se ce-
lebren a Arbeca al llarg de tot el 
cap de setmana amb el suport 
de la Diputació de Lleida.
Gibert va estar acompanyat de 
l’alcalde d’Arbeca, Sergi Pelegrí, 
i del president de la Cooperativa 
Arbequina, Jaume Gotsens, en 
un acte que es va desenvolupar 
a l’Espai Martinell. L’acte, però, 
va començar amb un minut de 
silenci pel veí dels Omellons, que 
va perdre ahir la vida en un acci-
dent de trànsit, i que estava molt 
vinculat a Arbeca. 

En els parlaments, Gibert va 
assegurar que “l’oli d’Arbeca ens 
ha d’omplir d’orgull a tots els ga-

rriguencs i garriguenques de te-
nir un nom com aquest poble, de 
l’oliva arbequina”. Així, va mani-

festar que “els arbequins són des 
de fa anys ambaixadors d’aquest 
producte estrella”. 
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Arbeca celebra aquest cap de 
setmana la Fira de Santa Caterina
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Signen l’ERO 
que suposa el 
tancament de 
l’escorxador 
Sada de Lleida
L’Expedient de Regulació d’Ocu-
pació (ERO) que suposa el tan-
cament de l’escorxador Sada de 
Lleida va ser signat ahir, per la qual 
cosa ahir l’empresa va viure el seu 
darrer dia d’activitat al polígon in-
dustrial El Segre de la capital del 
Segrià.

Finalment només una dot-
zena de treballadors s’han inte-
ressat en els trasllats que oferia 
l’empresa a altres escorxadors 
ubicats en diferents punts de 
l’Estat espanyol. L’Expedient 
de tancament de l’escorxador 
Sada, que era propietat d’una 
multinacional holandesa, supo-
sa la destrucció de 240 llocs de 
treball directes a Lleida.

Adjudiquen la 
millora de la 
carretera entre 
Adraén i Ortedó
El Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha adjudicat les 
obres per a la millora de la ca-
rretera C-462 en el tram entre 
Adraén (la Vansa i Fórnols) i la 
cruïlla d’Ortedó (Alàs i Cerc). Els 
treballs suposaran una inversió 
de 3,6 milions d’euros i consis-
tiran en la renovació del ferm i 
la millora dels elements de dre-
natge i de seguretat de la via, 
en un tram de 15 quilòmetres. 
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