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

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

comarques

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

fauna grans depredadors

subvencions

Una imatge el mostra en “actitud de zel”, segons la Generalitat || El van alliberar
el 2016 per aportar diversitat genètica i encara no se li coneixen descendents

El Jussà destina
7 milions a
inversions
durant 4 anys

Goiat, per primer cop amb una óssa

territori i sostenibilitat

r.r.

❘ lleida ❘ Una trampa fotogràfica
instal·lada a Lladorre va aconseguir captar el 26 de juny passat una imatge inèdita i molt
esperada pels responsables
del programa de reintroducció
de l’ós. La fotografia mostra
al marge esquerre l’ós Goiat
al costat d’una femella. Fonts
del departament de Territori i
Sostenibilitat van corroborar
que és la primera vegada que
es veu a aquest exemplar “en
actitud de zel amb una óssa”.
La Generalitat el va alliberar
el juny del 2016 al Pallars Sobirà amb l’objectiu d’aportar
diversitat genètica a la població d’óssos del Pirineu central.
Quatre anys després, encara
no hi ha constància que hagi
tingut descendència.
Ara aquesta fotografia permet concebre de nou esperances que Goiat compleixi amb
la missió per a la qual va ser
traslladat al Pirineu: reproduir-se i evitar així una consanguinitat excessiva de la
colònia d’óssos. En el moment
de la reintroducció, es creia
que tots eren descendents del
mascle Pyros. Tanmateix, anys
després es va descobrir que
n’existien almenys dos més,
Nere i Balou, que no eren fills
ni néts del primer ós alliberat
als anys noranta.

La imatge captada al capvespre mostra a l’esquerra a Goiat al costat d’una femella.

La diversitat genètica dels
óssos del Pirineu no dependrà
completament de l’èxit de Goiat a l’hora d’aparellar-se. Ara
per ara aquest exemplar només
ha estat conegut per una voracitat inusual i per una insòlita
preferència per la carn equina.
Això va portar les administracions a elaborar el primer protocol per provar de corregir

la conducta d’óssos problemàtics a la serralada, que inclou
la possibilitat de capturar-los
i fins i tot sacrificar-los.

Més de cinquanta óssos
La població d’óssos al Pirineu ha superat aquest any
el llindar del mig centenar
d’exemplars, amb el naixement
d’almenys set nous cadells
a.v.

projectes

que eleven el cens d’exemplars identificats a un total de
cinquanta-set.
Val a recordar que, des del
mes d’abril passat, ha mort l’ós
Cachou a Aran, un fet sota investigació judicial arran de la
possibilitat que fos enverinat,
i un altre exemplar que va ser
tirotejat a França, a prop de la
frontera amb el Pallars Sobirà.

El PUOSC aportarà
5 milions del total
❘ tremp ❘ Els ajuntaments, les
EMD i el consell del Jussà destinaran 7 milions a
inversions en els propers
4 anys, gràcies a ajuts del
Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC),
que aportarà 5,17 milions.
Així, l’ens comarcal rebrà
250.000 euros, que destinarà l’any que ve a millores
en equipaments. Reforçarà
l’eficiència i modernització dels sistemes de climatització de la seua seu i de
l’Epicentre de Tremp, on
també s’instal·larà una cabina de so i vídeo per millorar les prestacions de la
sala d’actes.
També es construiran
nous vestidors per al personal de la deixalleria i
s’executaran obres a l’abocador. Així mateix, els
catorze ajuntaments i dos
EMD han rebut ajuts del
PUOSC. Per exemple, la
Torre de Capdella actuarà
al nucli d’Aguiró; Tremp
millorarà equipaments del
municipi; Isona reformarà la xarxa de proveïment
d’aigua, i Conca de Dalt actuarà en les vies d’accés als
seus pobles.

equipaments obres

Vilaller recupera
l’oficina de
turisme al cap
de 16 anys
❘ vilaller ❘ L’ajuntament de Vilaller ha reobert aquest estiu
la seua oficina de turisme,
que feia setze anys que estava
tancada.
L’alcaldessa, Maria José Erta, va explicar ahir que el servei d’informació s’ha continuat
oferint durant aquest temps a
l’edifici de l’ajuntament.
La caseta on hi ha l’oficina
es trobava en mal estat i es va
reformar al llarg de l’hivern
passat. Ara, la brigada verda
de joves s’encarrega de donar
a conèixer el municipi als turistes que s’atansen a aquest
punt d’informació, al peu de
la carretera N-230. “Hem de
deixar de ser un lloc de pas i
convertir-nos en un punt de
parada obligatòria per als turistes”, va dir Erta.

a.e.p.d.s.

Les obres d’ampliació del cementiri del Pont de Suert.

Construeixen cent nínxols al
cementiri del Pont de Suert

Imatge de visitants a l’oficina de turisme de Vilaller.

❘ el pont de suert ❘ L’ajuntament
del Pont de Suert ha començat aquesta setmana les obres
d’ampliació del cementiri, que
suposaran la construcció de
100 nínxols i 20 columbaris
nous. L’alcalde, Josep Antoni Troguet, va assegurar que

s’actuarà en una superfície de
200 metres quadrats, la qual
cosa suposarà acabar d’ocupar
tot el terreny que és propietat de l’ajuntament. Les obres
estaran acabades d’aquí a dos
setmanes i compten amb ajuts
del PUOSC.
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activitats esport i salut

Impuls a l’esport escolar
Uns 20.000 alumnes lleidatans participaran el curs que ve en les activitats dels Jocs Esportius i
del Pla Català de l’Esport, en una edició marcada pels protocols de seguretat a causa del Covid ||
La Generalitat preveu repartir més de 715.000 € entre els dotze consells esportius lleidatans
xavier madrona

L

a crisi sanitària generada
a causa de la pandèmia del
Covid-19 no serà obstacle
perquè les activitats de l’esport
escolar, interrompudes de forma abrupta el març passat al
decretar-se l’estat d’alarma,
continuïn desenvolupant els
seus programes a partir del
setembre amb l’inici del curs
2020-21. A Lleida hi ha més
de 8.000 alumnes que participen durant el curs als Jocs
Esportius Escolars i uns 11.000
en activitats del Pla Català de
l’Esport en horari no lectiu.
La Generalitat ha disposat
per al curs vinent, tot i que
amb xifres provisionals pendents de ser confirmades que
avança aquest diari, més de
715.000 euros a repartir entre els dotze consells esportius lleidatans per impulsar
l’esport escolar. Aquest import total que es destinarà als
consells esportius es concentra
en quatre programes: suport
a la gestió d’aquests consells
(es distribuiran entre els dotze
més de 176.000 euros), suport
al desenvolupament del Pla
Català de l’Esport a l’Escola
(PCEE) amb més de 187.000
euros, suport al desenvolupament dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)
amb més de 352.000 euros a
repartir, i suport al desenvolupament del programa Esport
Blanc Escolar (EBE) l’import
del qual per al curs vinent encara no ha transcendit, però
que és en els darrers anys de
més de 250.000 euros, dels
quals el 50% de les despeses
de transport són finançades per
la Diputació i el servei és gestionat per cada consell comarcal.
Segons el representant territorial de l’esport, Joan Segura,
“un dels grans objectius que
tenim a la Secretaria General
de l’Esport i de l’Activitat Física
és incorporar tota la població
escolar a la pràctica esportiva
i generar persones saludables. I
no parlem només d’esport, sinó
també d’activitat física perquè
no tothom desitja fer exercici
per competir. Si des de petits
els inculquem aquests hàbits,
segur que un gran percentatge
d’aquests escolars seran adults
saludables”.
En el Pla Català de l’Esport
participen 127 centres educatius lleidatans en els quals es
fan activitats contínues amb
una durada mínima d’un trimestre i una vegada a la setmana. Altres activitats paral·leles són xarrades sobre els
valors de l’esport, tallers d’esport inclusiu i altres d’hàbits
saludables.

repartiment de subvencions als consells esportius de lleida

dada

715.000

euros
És la quantitat, encara provisional, que distribuirà la Generalitat
entre els 12 consells lleidatans. A
tot Catalunya seran 4.788.520 €

Gestió

Pla Català de l’Esport

Jocs Esportius Escolars

z Per a la gestió es preveu repartir
als consells esportius un total de
176.603 euros. La quantitat prevista més gran és per al del Segrià
(28.288 euros), seguit del de les
Garrigues (26.053 euros) i del Pallars Jussà (25.000 euros).

z La quantitat prevista provisionalment a repartir és de 187.107
€. El consell esportiu del Segrià és
el que un altre cop compta amb
la partida més gran (34.406 €), seguit del de les Garrigues (26.340)
i el de la Noguera (21.542 euros).

z La xifra total prevista és de
352.169 euros. El del Segrià, novament, és el consell esportiu amb
una ajuda més gran que serà de
78.746 euros, seguit del consell
del Pla d’Urgell (45.000) i el de les
Garrigues (38.793).
segre

Una vista general de la Flamicell, l’olimpíada escolar que cada any se celebra a la Pobla de Segur.

La reunió de coordinadors, el
9 de setembre, punt de partida
n La reunió d’un centenar de
coordinadors del Pla Català
de l’Esport el proper 9 de setembre a les instal·lacions de
l’Inefc Lleida marcarà l’inici
de les activitats esportives
escolars, una vegada que
comenci el curs a partir del
dia 12.
Aquests coordinadors, que
són professors d’Educació
Física dels centres educatius
que participen en el programa, exerceixen, al costat
dels consells esportius, la
tasca de gestionar l’activitat i són una peça fonamental de l’engranatge. Per això

compten amb el reconeixement a la seua tasca altruista,
ja que comporta una gran
responsabilitat.
Quant als centres educatius del Pla Català, 103 dels
127 reben una dotació d’uns
1.000 euros per organitzar
aquestes activitats durant el
curs, fora de l’horari lectiu. El
curs passat, a causa que l’activitat es va interrompre al
març pel Covid-19, hi va haver centres que no van fer ús
de tota la subvenció. Per això,
Esports els ha ofert poder disposar d’aquests diners i ferlos servir fins al desembre.

Catorze instituts lleidatans al
pla antisedentarisme FitJove
n Més de 800 alumnes de
quart d’ESO (15-16 anys) de
14 instituts i centres de Secundària de Lleida, Balaguer,
Mollerussa i Cervera adherits
al Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE), van participar
durant el curs passat 201920 en el programa FitJove.
Es tracta d’un pla d’activació
de l’exercici físic dirigit a adolescents l’objectiu del qual és
que els serveixi com a estratègia d’ocupació de l’espai de
lleure, contra el sedentarisme
i la prevenció del consum de
drogues. Aquest programa
conjunt entre el Consell Ca-

talà de l’Esport i Salut de la
Generalitat, amb la mediació
dels comissionats del Pla Català de l’Esport d’Educació, té
dos fases: una primera en la
qual l’alumnat visita i practica activitats motivadores en
un gimnàs i una segona en
la qual aquests joves poden
anar dos dies a la setmana a
aquesta instal·lació amb un
preu de 19 euros al mes, quota de la qual només abonen 9
euros i la resta se subvenciona. Balaguer va ser la primera població lleidatana on es
va implantar FitJove el curs
2015-16.
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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

La nova formació de l’EA del Pallars inclourà tot el procés pel qual passa un producte, des del seu tractament i embalatge fins a la comercialització.

Emprenedors al Pallars

L’Escola Agrària del Pallars es reinventa creant un curs adaptat a les particularitats de la zona ||
Martí Casas, un dels alumnes inscrits, explica a ‘Cercle’ les seues expectatives
marta planes

M

oltes explotacions de
muntanya han canviat
la manera de treballar:
al fet de tenir un ramat d’ovelles o vaques i un hort, s’hi ha
afegit un obrador per tractar
les carns, els productes lactis,
les fruites o les verdures per
vendre-les als comerços de la
zona o directament al consumidor, presencialment o via
internet. L’Escola Agrària del
Pallars s’ha adaptat a aquesta
realitat i a partir del curs 202021 oferirà la formació Eines
per a la transformació agroalimentària de muntanya. “En
aquesta zona hi ha molt bon
producte”, explica l’Alba Vila,
directora del centre, però mol-

Martí Casas, de Llimiana, un dels futurs alumnes del curs.

tes explotacions no són rendibles per l’abandó, l’envelliment
de la població o la falta de relleu generacional. El curs donarà les eines necessàries per
gestionar una petita empresa
de transformació alimentària
amb eficàcia, seguretat, sostenibilitat i segons la normativa
vigent”, afirma l’Alba.
L’alumnat, en un grup reduït
de 15 estudiants, aprendrà sobre la preparació i conservació
dels productes de muntanya, la
seua comercialització i producció, així com a controlar la producció, els costos, la qualitat i
els processos d’una activitat
agroalimentària.
El curs, a més, compta amb
un mòdul de pràctiques en

empreses del sector. “Aquesta
formació no hauria estat possible sense el suport i ajuda de
l’entitat Al teu gust, aliments
del Pallars, un programa de
l’ajuntament de Tremp de dinamització del sector agroalimentari del Pallars Jussà”,
afegeix l’Alba.
Martí Casas, de Llimiana,
té 22 anys i s’ha interessat per
aquest curs amb la idea de gestionar l’explotació familiar de
fruita ecològica per produir i
comercialitzar sucs, compotes
o melmelades. Després d’estudiar Enginyeria Informàtica,
ha decidit prendre’s un temps
per cursar aquesta formació i
valorar si és factible quedar-se
a viure a la zona.

