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Vilaller recull 
un total de 
1.143,60 euros 
per La Marató
Vilaller va recollir el cap de 
setmana passat un total de 
1.143,60 euros per la Marató 
de TV3. Les associacios de do-
nes Riupedrós, de la gent gran 
L’Om i el Club Excursionista 
de Vilaller van organitzar una 
sèrie d’activitats amb la col.la-
boració d’altres entitats, veïns 
i ajuntament del municipi per 
recaptar fons.

Veïns del Pont de Suert dema-
nen la intervenció de millora en 
la carretera que va del Pont de 
Suert a l’ermita de la Verge de la 
Mola, en el tram que correspon 
a la Ribagorça catalana (Pont de 
Suert). Els veïns asseguren que 
quan plou o neva es fan sots al 
ferm i els vehicles en pateixen 
les conseqüències.Els veïns han 
fet aquesta reclamació per es-
crit, de forma verbal i a través de 
les xarxes a l’Administració.

Demanen millorar 
la carretera del Pont 
a la Verge de la Mola

Esllavissada a la Vall de Boí
La carretera de la Vall de Boi, L-500, va patir una petita esllavisada 
dilluns al vespre al punt kilomètric 3. El talús va ser reparat ahir 
per les màquines  /FOTO: N.C.

Bon inici de temporada d’esquí 
de l’estació de Boí Taüll que ja 
ha venut més de 10.000 forfets
També s’espera una bona ocupació per aquest Nadal
Boí
NÚRIA CASTELLS
L’estació d’esquí ha començat 
amb bon peu la temporada 2019-
2020. A la nova gestió per part 
de la Generalitat s’hi suma els 
excel·lents gruixos de neu i les xi-
fres de forfets venuts. Des del 30 
de novembre, data en que es va 
obrir l’estació, se n’ha venut uns 
10.000 forfets, dels quals 8.500 
es van vendre el passat pont de 
la Puríssima. Entre divendres i 
dissabte del pont es quan es van 
vendre la major part de forfets, 
2.600 divendres i 4.000 dissabte. 

Els gruixos de neu van dels 30 
als 90 centímetres de neu pols, 
de gran qualitat, i el temps de 
moment acompanya amb dies 
assolellats i temperatures poc se-
veres. La procedència de la ma-
joria d’esquiadors continua sent 
Catalunya, Madrid i València. 

De cara a les festes de Nadal 

FOTO: / Els gruixos de neu han ajudat a un bon inici de temporada

les expectatives d’afluència d’es-
quiadors i d’ocupació hotelera 
són bones, especialment del 26 
de desembre al 6 de gener, en 
que el nivell de reserves fetes és 
notable i segueix augmentant, un 

aspecte necessari per donar em-
branzida al ressort del Pla de l’Er-
mita que ha canviat de propietari 
fa unes setmanes i ha passat de 
Nozar al portal d’Internet Esquia-
des.com.

La demanda del servei va en augment

Almacelles
J. PASCUAL
Últimament i com a conseqüèn-
cia de la creixent demanda 
d’usuaris en la utilització  del bus 
que fa el servei Almacelles – Llei-
da i viceversa, s’estan produint 
tot un seguit de queixes i deman-

des, per part dels usuaris que fan 
us d’aquest servei públic. L’actual 
nombre de busos i freqüències 
programades, és del tot insufi-
cient, quedant-se usuaris a terra 
en moltes ocasions, esperant un 
altre bus o el del següent servei. 

Ja l’any 2015 Almacelles es 

Queixes dels usuaris del 
bus d’Almacelles a Lleida 
per la falta de freqüències

FOTO: J.Pascual  / Parada del servei de bus d’Almacelles 

contemplava com a població per 
dotar-la del servei Exprés, fet que 
incrementaria el nombre de bu-
sos i de freqüències entre aquest 
municipi i la capital, però passat 
el temps, segueix sense disposar 
d’aquest servei. 

Entre les dades que reforcen 
necessitat de dotar de més fre-
qüències aquesta línia, tenim la 
demanda registrada, que segons 
l’ATM Lleida, l’any 2018 va ser de 
123.605 passatgers i aquest any, 
fins el mes d’octubre, va ser de 
105.911 passatgers. 

De la mitjana mensual de pas-
satgers es desprèn un increment 
interanual del 2,75% d’un any a 
l’altre, el que dona un increment 
previst de 3.400 passatgers més. 
Avui per avui són 8 les freqüèn-
cies diàries programades d’Al-
macelles a Lleida i 10 de Lleida 
a Almacelles, de dilluns a diven-
dres, quedant en 3 d’anada i 2 de 
tornada els dissabtes feiners, del 
tot punt insuficients i quedant 
els diumenges i festius sense cap 
mena de servei. 

En vista de les queixes rebudes 
l’Ajuntament d’Almacelles ha re-
querit per escrit –tant a la Direc-
ció General de Transports i Mobi-
litat com a l’ATM Lleida- que facin 
les gestions necessàries i urgents, 
per tal que Almacelles s’incorpori 
a la resta de línies exprés, que ja 
disposen d’aquest servei.

L’Hospital Comarcal del Pallars, 
que el 2018 va complir 25 anys, 
renovarà pràcticament 2.000 
metres quadrats dels 7.600 amb 
què compta l’equipament. La re-
forma inclourà 32 habitacions 
de l’àrea d’hospitalització, una 
part del bloc quirúrgic i l’ampli-
ació de les consultes externes 
mitjançant la reconversió d’una 

part dels arxius i despatxos. A 
més, també es preveu substi-
tuir i millorar les instal·lacions 
generals de l’hospital. Tot ple-
gat anirà a càrrec de Casa Solo, 
empresa guanyadora del con-
curs convocat per Gestió de Ser-
veis Sanitaris (GSS). Durant l’any 
passat, van ingressar a l’equipa-
ment uns 1.950 pacients.

L’Hospital Comarcal del 
Pallars preveu renovar una 
quarta part de la superficie

El dilluns 9 de desembre el Con-
sell Comarcal de la Noguera va 
organitzar una trobada de les 
entitats i de les persones volun-
tàries que col·laboren en el pro-
jecte Àgape, Aliments Solidaris 
de la Noguera. 

La vicepresidenta del Consell 
Comarcal, Anna Maria Calvís, va 
agrair a totes les entitats i per-
sones voluntàries la seva col·la-
boració i, especialment, el seu 

compromís solidari amb Àgape, 
que es visibilitza en la seva impli-
cació amb la feina del dia a dia. 

Les entitats referents del Pro-
jecte Àgape són el Consell Co-
marcal de la Noguera, Càritas i 
Creu Roja, que gestionen i tiren 
endavant el dia a dia d’aquest 
banc d’aliments solidaris de la 
Noguera, amb punts de distribu-
ció a Balaguer, Artesa de Segre 
i Ponts.

Nova trobada de les entitats i 
persones que col·laboren en el 
projecte Àgape de la Noguera
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Es presenta a Tremp la guia de Bones 
Pràctiques Informatives a la Muntanya
Avui, dimecres, 11 de 
desembre a les 12.00 hores, 
coincidint amb la celebració 
del Dia Internacional de les 
Muntanyes, es presenta 
a Tremp la guia de Bones 
Pràctiques Informatives a la 
Muntanya “A la muntanya, 
amb seguretat i respecte”.

L’esdeveniment informatiu recu-
ll consells per als agents locals a 
l’hora d’informar el públic visitant 
i que és fruit del treball de la co-
missió tècnica del Pla interdepar-
tamental i intersectorial de salut 
pública (PINSAP) a l’Alt Pirineu i 
Aran. L’acte tindrà lloc al Centre 
de Suport Territorial dels Pirineus 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya.

Inauguraran la jornada el se-
cretari de Salut Pública del De-
partament de Salut, Dr. Joan 
Guix; el director general de Polí-
tiques de Muntanya i del Litoral, 
Albert Alins, i el director de l’Ins-
titut per al Desenvolupament i la 

Promoció de l’Alt Pirineu i Aran 
(IDAPA), Pere Porta.

La presentació de la guia anirà 
a càrrec de membres de la comis-
sió tècnica del Pla interdeparta-
mental i intersectorial de salut 
pública (PINSAP) a l’Alt Pirineu i 
Aran. En el mateix acte, els mem-
bres de la Taula de Camins de 
l’Alt Pirineu i Aran presentaran la 
campanya de comunicació vin-
culada a la guia “A la muntanya, 
deixa’t guiar”.

Després d’un debat obert als 
assistents, la delegada territorial 
del Govern de la Generalitat a 
l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, 
clourà l’acte.

A les 13.00 hores, en finalitzar 
l’acte, atendran als mitjans de co-
municació el director general de 
Polítiques de Muntanya i del Li-
toral, Albert Alins; el secretari de 
Salut Pública del Departament de 
Salut, Dr. Joan Guix, i la delegada 
territorial del Govern de la Gene-
ralitat a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa 
Amorós.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

SALUT PER A TOTHOM
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