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Ratifiquen la compra
del ‘resort’ de Boí Taüll
a mans de l’empresari
de Reus, Rafa Fuertes
FOTO: ACN/ Moment en què es va firmar el conveni pel projecte

Impulsen una prova pilot al
Jussà per atendre persones
amb necessitats complexes
El Pallars Jussà compta des
d’aquest dijous amb un nou sistema coordinat d’atenció a les
persones amb necessitats complexes basat en les necessitats
socials i sanitàries de les persones ateses. D’aquest sistema
se’n beneficiarà un 2% de la població i farà que diverses entitats
de la salut i de l’atenció social
treballin de manera coordinada

i el pacient tingui un sol interlocutor en aquest camp. La població del Pallars Jussà és molt
envellida i les dades resultants
d’aquesta prova pilot serà un
referent perquè les característiques poblacionals de la comarca
seran les del 2030 a tot Catalunya. Això serà possible gràcies a
un conveni entre l’ICS i el Consell, entre d’altres.

Aposta per
dinamitzar
la cultura a
Tornabous

Jornada a la Seu
per millorar la
destinació turística

Tornabous engega un pla de
dinamització cultural que preveu l’inici del procés selectiu
per a la provisió d’una nova
plaça de dinamitzadora cultural i turística, que permetrà
afrontar els nous reptes per
a la difusió dels valors monumentals, històrics i naturals
del municipi i augmentar la visibilitat dels productors locals.

El Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu de la Seu d’Urgell va acollir ahir una sessió de
treball de la marca Pirineus de
Catalunya per millorar el posicionament de la destinació dels
Pirineus catalans amb la creació
d’un únic fil conductor en clau
de l’economia del turisme experiencial que ajudi a millorar la
cohesió, tant en l’àmbit de gestió com logístic i operacional,
entre els agents implicats.

La Diputació oferirà el 2020
un despatx als alcaldes del
territori per les seves gestions
El president de la Diputació de
Lleida, Joan Talarn, va anunciar
ahir, en una entrevista a Ràdio
Nacional Espanyola, que l’any
que ve s’obrirà el Despatx de l’Alcalde, un espai a l’actual edifici
de la Diputació que es posarà a
disposició dels alcaldes del territori per a que el puguin utilitzar
quan han de traslladar-se a la
ciutat de Lleida per les seves gestions. Aquest espai s’habilitarà

en dependències que quedaran
lliures amb el trasllat de serveis
al nou edifici construït al costat
del de la Diputació. En l’entrevista també s’han repassat qüestions com la visita de dimecres a la
Val d’Aran, on van acordar amb el
Conselh Generau d’Aran renovar
el conveni marc de col·laboració
entre ambdues institucions. Així mateix, el president Talarn va
fer un reconeixement explícit a

Ha estat l’única oferta presentada
El jutjat mercantil número
cinc de Barcelona va
ratificar ahir l’adquisició
per part d’un empresari
de Reus, Rafael Fuertes,
de l’Hotel Romànic, els
apartaments La Solana i
del contracte de gestió de
l’Hotel Taüll per tres anys.
Lleida
REDACCIÓ
D’aquesta manera es culmina la
compra del resort de Boí Taüll,
després que l’oferta d’aquest empresari de Reus fos l’única que
es presentés. Així doncs, passa
a assumir el conjunt de la Unitat
Productiva, adquireix la propietat
dels hotels i instal·lacions associades als mateixos i també subroga als 53 treballadors, garantint
la continuació de la seva feina.
En aquest sentit, Rafa Fuertes
destaca que “és una satisfacció
continuar ajudant a la Vall de Boí,
un destí turístic sensacional amb
un excel·lent equip humà. Sense
dubte, volíem evitar que tots això
es tronqués. Sabem que hi ha un
treball dur per davant i hem realitzat un esforç important, però
estem segurs que, juntament
amb el Territori i els treballadors,
l’èxit de Boí Taüll està garantit”.
Cal recordar que el grup so-

la particularitat cultural i política
de la Val i es va comprometre a
treballar per les polítiques que
ajudin a arrelar la ciutadania als
municipis, citant l’aposta per les
infraestructures de comunicació,
especialment les autopistes de la
comunicació del segle XXI, en referencia al projecte de portar la
fibra òptica a tots els municipis
del territori, i que a Vielha arribarà l’any vinent en una primera fase per després ramificar-se cap a
tots els municipis de la Val d’Aran.
Durant l’entrevista a RNE de
Lleida, també van abordar els
pactes de govern entre Catalunya
i Espanya.
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cietari vinculat a les marques
Esquiades.com, Buscounchollo.
com i Amimir.com ja comptava
amb la propietat de l’Aparthotel Augusta, pertanyent al mateix resort que els immobles recentment adquirits. “Gràcies a
aquesta operació, ja comptem
amb quatre immobles del resort
i reforcem la nostra ferma aposta
per aquest destí. Boí Taüll és un
resort clau per nosaltres i els nostres clients, tant a l’hivern com a

l’estiu” afegeix Rafael Fuertes.
VISITA OFICIAL
D’altra banda, la consellera
d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, visitarà avui l’estació d’esquí de Boí Taüll abans de
l’obertura de pistes. I l’estació
que també obre pistes avui és
PortAiné amb gruixos de neu pols
de fins a 40 centímetres. Espot,
per la seva banda, ho farà el sis
de desembre.

FOTO: Diputació/ El president Talarn durant l’entrevista a RNE Lleida
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FOTO: FNR / Northland hace parada en Lleida con su folk-death

DE LA PRESENTACIÓN LERIDANA A LA DEL 10 DE DICIEMBRE EN BARCELONA
El pasado 20 de junio el Consell Comarcal del Segrià acogió la presentación oficial del disco
‘Estrats. Sons de Ponent’ y el 16 de julio se hizo lo propio, con música en vivo, en el Antares.
El siguiente gran paso será el próximo 10 de diciembre en el ‘Enderrock Sona’ de Barcelona
donde actuarán Thinkin Wild, Joan Baró y Ephona + La Grove.
FOTO: Tony Alcántara

El disco ‘Estrats’ con 20
grupos de Lleida tendrá
difusión a nivel estatal
ANDRÉS RODRÍGUEZ
Lleida

‘Estrats. Sons de Ponent. Vol. 1’
un disco recopilatorio que incluye 20 canciones de otras tantas
bandas de Ponent con el objetivo de visibilizar la música hecha
por los artistas leridanos, tendrá
difusión a nivel estatal por medio
de la revista ‘Enderrock’ que le
dedicará un especial incluyendo
un ejemplar del CD en su número del próximo mes de diciembre.
“Este gran paso adelante servirá para demostrar que en nues-

tra demarcación se hace música
de calidad y que tanto los solistas
como las bandas tienen un gran
nivel”, dice satisfecho el técnico
de juventud del Consell Comarcal
del Segrià, David Lesan, quien ha
tomado las riendas de esta iniciativa que ha nacido con la voluntad
de darle continuidad anual dando
cabida a los proyectos musicales
de las comarcas ponentinas.
La tirada inicial del CD ha sido
de mil ejemplares, de los cuales
40 copias han sido entregadas a
cada una de las 20 bandas que
aparecen en esta primera entrega. Tras el logro con ‘Enderrock’
se lanzarán 7.000 copias más que
serán distribuidas por todo el ám-

bito de difusión de la revista, que
es a nivel estatal. Este proyecto,
que fue impulsado en su día por
Tole Torelli, da ahora un salto de
gigante muy esperanzador.
El día 10 de diciembre las instalaciones de la Fábrica Damm de
Barcelona albergará la fiesta de
presentación del nuevo número
de ‘Enderrock’ que servirá para
la presentación del disco ‘Estrats.
Sons de Ponent. Vol. 1’, con la interpretación de dos canciones en
vivo de cuatro de los nombres incluidos en el recopilatorio y la actuación estelar de Gertrudis. “Los
representantes de Lleida se han
seleccionado según su disponibilidad”, deja claro Lesan.

Las giras de tres bandas de metal convergen esta noche en Lleida con un triple bolo en La Boîte
(21.30 horas. 12 euros) en el que
cada una de ellas descargarán
sus últimos trabajos.
Illusion, que se encuentra paseando su EP ‘Liberty For Sale’,
incluirá en su repertorio temas
nuevos que formarán parte de
la nueva entrega discográfica de
este trío de thrash’n’roll.

Northland viaja con su disco
homónimo y ese ‘Downfall and
Rebirth’ con el que ha dado a
conocer su folk-death por diferentes festivales, entre ellos el
Metal Frenzy de Alemania.
Ravenblood se encuentra de
gira con su ‘Essentia Tour 19’ correspondiente a su último álbum
de melodic death metal que ha
llevado al quinteto por numerosos festivales y ciudades.

FOTO: MAU / Jordi Dalmau desvela una de sus facetas inéditas

Jordi Dalmau muestra en el
Antares su Projecte MAU
con un ‘Viatge silenciós’

El pub McKenzie
de Tremp se
suma a la fiesta
Saint Andrews
El pub McKenzie de Tremp, haciendo honor a que es un rincón
escocés, se suma a la fiesta de
Saint Andrews con un concierto
esta noche (21.00 horas) a cargo de Aixalda, dúo formado por
la cantante Vall Mir y el pianista
Josep Ramon Roy, con temas de
blues, jazz y soul, y mañana con
chupitos típicos y otras sorpresas.

La Boîte acoge un triple
bolo de metal con Illusion,
Northland y Ravenblood

FOTO: Live Music / El dueto Aixalda pone blues, jazz y soul esta noche

Después de tres décadas en el
mundillo musical, Jordi Dalmau
Sansalvador muestra una de sus
facetas inéditas hablando de
“cosas de la vida”. El cantautor
de Girona lo hace con ese ‘Viatge silenciós’ realizado en solitario tras haber pasado toda su
trayectoria en varios grupos.
El Antares Jazz recibe esta noche (22.30 horas) en concierto
acústico a este músico que toma

su nombre artístico de Projecte
MAU de las siglas ‘Música, Ànima i Utopia’. El origen de esta
etapa comenzó con un viaje a
Asia donde este autor aprovechó para escribir y cantar.
Este primer proyecto en solitario de Jordi Dalmau “consta de
letras de autor donde hablo de
cosas de la vida, textos que hablan sobre personas y la sociedad”, comenta el músico.

