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equipaments lleure
segre tàrrega

Dos banyistes a les piscines de Cervera, que va obrir divendres les portes al públic.

j. gómez

Capbussó per estrenar la temporada de la piscina de Castellnou.

Primers capbussons amb precaució

Tàrrega, Cervera, Golmés, Castellnou de Seana i Castell de Mur ja han obert les piscines municipals
|| Ho fan seguint estrictes protocols de seguretat per evitar contagis
ajuntament de castell de mur

segre tàrrega / joan gómez

❘ lleida ❘ Els veïns de Tàrrega,
Cervera, Golmés, Castellnou
de Seana i Castell de Mur han
pogut fer-se els primers capbussons a les piscines municipals,
que han obert seguint estrictes protocols de seguretat per
evitar possibles contagis de
coronavirus.
A la capital de la Segarra,
les instal·lacions van obrir divendres amb dos franges horàries de quatre hores cada
una: d’11.00 a 15 hores i de 16
a 20 hores, amb una hora de
descans entre les dos per poder
desinfectar. També han delimitat àrees per a usuaris sols,
famílies i persones grans, i han
senyalitzat les diferents parcel·
les amb cons. També van obrir
les piscines de Castell de Mur
i les de Tàrrega. Aquestes últi-

mesures

Parcel·les delimitades
per als usuaris i amb límit
de temps per a l’ús de
les instal·lacions
mes ho van fer amb tres franges
horàries, aforament limitat, reserva prèvia telemàtica i tarifes
reduïdes per a persones amb
discapacitat i el seu acompanyant. Així mateix, va acollir
entrenaments del CN Tàrrega
(vegeu la pàgina 34).
Al Pla d’Urgell, Golmés i
Castellnou de Seana han estat
els primers municipis a obrir les
piscines. Golmés limita l’accés
a unes 130 persones al recinte
i una cinquantena a l’interior
de les dos piscines. El recinte
s’ha dividit en sis sectors i ca-

Castell de Mur va obrir ahir el recinte de les piscines.

da usuari només pot accedir a
un d’aquests per un temps limitat. A Castellnou de Seana
han mesurat les distàncies i han
marcat les zones on es poden
col·locar les famílies. Els dos
equipaments tenen servei de bar
i només accepten abonaments.
La previsió és que la gran majoria dels municipis de Lleida
obrin les piscines aquest estiu,
també complint totes les mesures de seguretat. Alguns com
Vilaller i Tremp comptaran amb
la figura del tècnic saludable,
que s’encarregarà que els usuaris compleixin aquestes mesures. Per la seua banda, municipis
com les Borges Blanques, Belianes, Bellpuig i Juneda organitzen una consulta per decidir si
obriran les piscines. Altres com
Tornabous i la Fuliola han decidit no obrir les instal·lacions
aquest estiu.

j. gómez

Dos dels primers banyistes a les piscines de Golmés.
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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

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

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

municipis equipaments

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
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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

infraestructures serveis
a.t.

a.e.p.d.s.

Imatge de la vorera del Pont de Suert que es renovarà.

El Pont de Suert renova
una vorera en mal estat

La rambla Pompeu Fabra de Tremp després de la tala de les moreres que tacaven el paviment.

Tremp estrenarà aquest any 90
places més de pàrquing gratuït
Supleixen les que es van suprimir al vianalitzar Doctor Pearson
x.r.

❘ tremp ❘ Tremp tindrà aquest
mateix any noranta noves places de pàrquing gratuït que supliran les que es van eliminar
amb la conversió en zona de
vianants de la rambla Doctor
Pearson. L’ajuntament ja ha
adjudicat a les obres per habilitar aquesta zona d’estacionament en un vial que es troba
entre els carrers Tarragona i

Acadèmia General Bàsica de
Suboficials, ubicats al final de
la rambla. El regidor d’Obres,
Antoni Flores, va explicar que
quan va esclatar la crisi sanitària “estàvem amb l’adjudicació” dels treballs “i ho vam
haver d’aturar”. El projecte,
que representarà una inversió de 67.000 euros, comportarà l’asfaltatge de la zona i la
instal·lació de l’enllumenat,

entre altres actuacions. D’altra banda, l’ajuntament ja ha
iniciat la tala de les moreres
de la rambla Pompeu Fabra,
que tacaven el terra en què es
troba l’avinguda dels Temps
Geològics, que explica l’evolució de la Terra. L’alcaldessa,
Pilar Cases, va explicar que
tornaran a plantar arbres a la
zona i que els treballs acabaran
la setmana que ve.

iniciatives turisme

Promoció de la
Ribagorça, els
Pallars i la
Noguera

fgc

En trens de línies de
FGC a Barcelona
redacció

❘ lleida ❘ Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
col·labora amb els consells del
Pallars Sobirà, Pallars Jussà,
Alta Ribagorça i la Noguera per promocionar als trens
l’oferta turística d’estiu del
territori. Des de dilluns circulen per les línies que uneixen
Barcelona amb Sabadell, Terrasa, Igualada i Manresa trens
retolats amb les campanyes de
promoció turística d’aquestes
quatre comarques.
La presidenta del consell de
la Ribagorça, Maria José Erta,
va explicar que “és una gran
oportunitat de promoció per
l’impacte visual del disseny”

❘ el pont de suert ❘ L’ajuntament
del Pont de Suert preveu començar la setmana que ve la
millora d’un tram de prop
120 metres de vorera, comprès entre la comissaria dels
Mossos d’Esquadra i l’antiga
seu de la confraria de Sant
Sebastià.
L’alcalde de la capital de
l’Alta Ribagorça, Josep Antoni Troguet, va explicar ahir
que aquest tram de vorera es
troba molt deteriorat i que
aquesta actuació per reno-

var-lo formarà part del pla
d’inversions que va quedar
paralitzat per la crisi sanitària generada per la pandèmia
del coronavirus.
L’actuació compta amb un
pressupost de 40.000 euros,
aproximadament. Troguet
va recordar que la licitació
d’aquestes obres es va dur
a terme a començaments
d’any i que els treballs haurien d’haver començat el mes
de març, però es van ajornar
pel coronavirus.

patrimoni obres

Vilaller millora l’entorn
paisatgístic i patrimonial
❘ vilaller ❘ L’ajuntament de Vilaller ha tret a concurs millores a l’entorn paisatgístic
i patrimonial, amb la finalitat d’augmentar l’atractiu
de la seua oferta turística. El
projecte compta amb una inversió de 60.000 euros, dels
quals 40.000 es finançaran
amb una ajuda de la Generalitat. El consistori preveu
actuar al marge dret del riu

Noguera Ribagorçana, al
tram comprès entre el Molí Vell i l’ermita de Riupedrós. Es tracta d’una ruta
per la qual es troben alguns
dels atractius patrimonials
d’aquesta localitat de l’Alta
Ribagorça. Aquests treballs
s’emmarquen en la línia de
la dinamització turística
del municipi que promou el
consistori.

municipis projectes

Treballs de manteniment als
senders de la vall d’Àssua
Imatge del tren retolat amb la campanya del Sobirà.

i que “s’ha buscat allò que fa
únics” els tres municipis de la
comarca.
A més de la retolació exterior, Erta va apuntar que a
l’interior dels trens també es
poden trobar cartells informatius d’experiències que es poden realitzar a la comarca. Des
de Turisme Pallars Sobirà van

apuntar que la iniciativa va dirigida al públic de proximitat
i es potencia la naturalesa i el
turisme actiu. Per la seua part,
el consell de la Noguera va assenyalar que els seus dissenys
promouen un turisme de naturalesa i sostenible, en la mateixa línia que els de la resta de
comarques lleidatanes.

❘ sort ❘ L’ajuntament de Sort ha
adjudicat treballs de manteniment de senders de la vall
d’Àssua. Compten amb un
pressupost de 34.000 euros,
els executarà l’empresa Sefocat i inclouran tasques de
desbrossament en catorze
camins de la zona.
Segons consta en un informe tècnic de la licitació,
aquestes obres no s’han pogut

treure a concurs abans a causa de l’estat d’alarma decretat
per la crisi sanitària del coronavirus. Per aquesta raó, “resulta urgent executar els treballs de desbrossament dels
camins per deixar-los aptes
per a l’ús turístic i d’esbarjo”. Un total de tres empreses
es van presentar al concurs
per portar a terme aquestes
obres.

