
Bargalló acorda un conveni 
amb Balaguer per la segona 
fase de l’Escola Mont-roig
El conseller visita les obres a de l’Institut Ribera 
d’Agramunt on s’iniciarà un cicle de torroneria 
Balaguer/Agramunt
REdAccIó
El conseller d’Educació, Josep 
Bargalló, va visitar ahir les po-
blacions d’Agramunt i Balaguer.  
A Balaguer, Bargalló va acordar 
un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament per a la construc-
ció de la segona fase de l’Escola 
Mont-Roig del municipi. Segons 
va dir el conseller “ha arribat per 
aquesta escola el moment de fer 
el salt a que el centre tingui, a 
més de la primera fase ja cons-
truïda, una segona fase”, ‘adient 
al projecte educatiu del centre’. 

L’escola Mont-roig està cons-
truïda amb una part de l’espai 
destinat a les aules fet amb bar-
racons. El centre va començar la 
seva activitat el curs 2007-2008 i, 
des de llavors ha anat creixent la 
seva oferta formativa fins a com-
pletar tota l’etapa de primària.

Per la seva banda, el Paer en 
Cap de Balaguer, Jordi Ignasi Vi-
dal, va explicar la intenció de fer 
un procés participatiu, entre la 
comunitat educativa de l’escola 
i la paeria, per poder escollir la 
construcció més adequada al sis-
tema educatiu del centre.

En el cas d’Agramunt, el titu-
lar d’Educació va visitar les obres 
de l’Institut Ribera de Sió, on en-
guany s’hi posa en marxa “el cicle 
formatiu vinculat amb el món de 

la torroneria”.  El conseller Bar-
galló va ser rebut per l’alcaldessa 
d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, a 
l’Institut Ribera de Sió, amb qui 
va mantenir una trobada amb 
l’equip directiu del centre i va vi-
sitar les obres que s’estan realit-
zant al centre. Bargalló va mani-
festar que aquesta visita és per a 

comprovar el compliment de dos 
compromisos que va contreure 
en la primera visita com a conse-
ller: “El primer invertir en la mi-
llora i adequació de l’Institut, que 
té més de 40 anys i que, tot i que 
es va construir de manera sòlida, 
necessita unes obres més a fons, i 
el segon, confirmar que enguany 

obrim el cicle relacionat amb la 
torroneria”. El conseller va desta-
car que “és una oferta educativa 
de qualitat necessària pel territori 
i que millorarà el teixit productiu 
al voltant del torró i de la pastis-
seria”.  Ha afegit que “millorarà 
l’emprenedoria perquè els estu-
diants sortiran millor preparats”.
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FoTo: Jordi Pascual / es farà un accés per pode evitar les escales 

L’obra de millora dels accessos al 
tossal de les Santes Creus d’Al-
macelles, ha estat licitada a l’em-
presa Immobles Shopping 2016, 
SL, per un import total aproxi-
mat de 133.000 euros, dels quals 
75.000 euros provenen d’una 
subvenció de la Diputació de Llei-
da. Un cop licitada, s’ha procedit 
a la signatura de l’acta de replan-
teig de l’obra, per tal d’iniciar, du-
rant la setmana vinent, les obres 
que han de comportar l’adequa-
ció d’un circuit en ziga zaga, pel 

vessant sud del tossal de les San-
tes Creus, eliminant qualsevol 
barrera arquitectònica, fent més 
fàcil l’accés a l’escola Antònia Si-
mó. Al mateix temps s’enjardina-
rà i adequarà tot l’entorn d’aquest 
nou recorregut, per fer d’aquest 
punt un nou lloc de passeig i gau-
di per a la ciutadania. Les anti-
gues escales de formigó, fetes els 
anys setanta, es conservaran com 
a element arquitectònic a preser-
var. La directora del centre edu-
catiu, la Regidoria d’Educació i 

l’alcalde d’Almacelles, han fet 
una reunió, en la que han es-
tudiat les mesures a prendre, 
per tal de minimitzar al mà-
xim els inconvenients que po-
guessin comportar les obres a 
l’alumnat, en els seus trajec-
tes escolars al coincidir amb 
l’inici escolar. S’habilitarà un 
recorregut alternatiu deguda-
ment senyalitzat, per tal que 
els alumnes puguin accedir 
de manera segura i còmoda a 
l’escola

Tot a punt per l’inici de les obres del 
nou accés a l’escola Antònia Simó

ECP insta a FGC 
a restablir el tren 
entre Balaguer i 
la Pobla de Segur

El Pallars Jussà rep 
74.956 euros per 
finaçar el programa 
Catalunya Emprèn

Posen en marxa un 
nou bus de Lleida a 
Borges amb parada a 
l’IES Josep Vallverdú

El grup d’En Comú Podem 
(ECP) a la Diputació de Lleida 
ha registrat un prec al govern 
de la corporació provincial, el 
qual s’exposarà en el pròxim 
ple, en què reclama que s’ins-
ti Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) a restablir, 
com abans millor, la circulació 
de trens entre Balaguer i la Po-
bla de Segur. 

Aquest tram de la línia de 
la Pobla s’està cobrint amb un 
autobús des del passat mes de 
gener, arran dels danys causats 
pel temporal Glòria.

El departament  d’Empresa i 
Coneixement ha subvencionat 
al Consell Comarcal del Pallars 
Jussà amb 74.956,48€,  per tal 
de finançar els costos de per-
sonal corresponents als darrers 
20 mesos, destinats al desen-
volupament del programa inte-
gral Catalunya Emprèn. 

El Departament de Territori ha 
posat en marxa un nou servei 
d’autobús entre Lleida-June-
da-Borges Blanques per millo-
rar la connectivitat amb l’IES 
Josep Vallverdú de les Borges 
Blanques. A partir de dilluns 14 
de setembre els viatgers poden 
utilitzar aquest nou servei.

FoTo: Núria García / el conseller Bargalló va visitar ahir l’escola mont-roig de Balaguer
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L’equip de seguiment de l’os bru 
al Pirineu ha confirmat la primera 
dada de reproducció de la tem-
porada d’un exemplar al Pallars 
Sobirà, dins l’àmbit del Parc Na-
tural de l’Alt Pirineu. Així, una cà-
mera de fototrampeig va captar a 
mitjans d’agost una imatge d’una 
cria d’aquest any a la Vall de Car-

dós. La fotografia mostra el ca-
dell acompanyat de la seva mare, 
pujant un dels arbres que estan 
marcats per atraure els animals i 
facilitar el seguiment de la pobla-
ció. Es tracta d’una zona on acos-
tumen a reproduir-se les femelles 
Caramellita i Boavi. Mentre, a la 
Val d’Aran, entre finals de juny 

i el mes de juliol, es va observar 
en diverses ocasions una femella 
amb dues cries a les valls de Var-
radòs i Toran.

En total, comptant els nai-
xements que s’han registrat a 
banda i banda de la serralada pi-
rinenca, es calcula que enguany 
hi han hagut al voltant de sis re-
produccions amb nou cadells 
nous, tot i que se’n podrien de-
tectar més en els propers mesos. 
L’any passat, es van registrar deu 
noves cries de cinc femelles dife-
rents, xifra només assolida abans 
al 2016 i 2017.

Capten la primera imatge 
de la temporada d’una cria 
d’os bru al Pallars Sobirà

FOTO:  TES / Imatge capturada per una càmera de fototrampeig

La Trenca i Endesa posen 
un nou punt d’alimentació 
per als voltors al Pirineu
Les dos entitats consoliden un projecte comú de 
recuperació de l’espècie amb 10 anys de trajectòria
Lleida
REDACCIÓ
El Pirineu es consolida com un 
dels grans refugis de voltors, ja 
que és un dels pocs llocs on es 
poden observar, juntes, les qua-
tre espècies europees d’aques-
tes aus: el voltor negre, el voltor 
comú, l’aufrany i el trencalòs. 
Aquesta realitat és possible grà-
cies a la suma d’accions i iniciati-
ves de conservació i reintroduc-
ció que s’estan duent a terme, 
entre els quals hi ha la xarxa de 
Punts d’Alimentació Suplemen-
tària (PAS), un projecte que va 
engegar l’ONG Trenca i que va 

poder créixer gràcies a la col·la-
boració d’Endesa. En els seus 
deu anys de trajectòria ha apor-
tat molts bons resultats, fet que 
ha dut a la posada en funciona-
ment, recentment, d’un nou PAS 
a Senterada on, a més, s’hi busca 
impulsar el turisme fotogràfic. 
Els Punts d’Alimentació Suple-
mentària estan estratègicament 
ubicats a diverses localitzacions 
de l’Alt Pirineu. Un d’ells, el de 
Siall, es troba molt a prop de 
la Reserva Nacional de Caça de 
Boumort, a Isona i Conca Dellà. 
Mentre, hi ha un altre dins la 
mateixa àrea protegida que està 

destinat exclusivament al vol-
tor negre i un tercer, el de Cal 
Roger, a Montferrer i Castellbò. 
En els deu anys de trajectò-
ria del projecte, s’hi han abo-
cat més de 140.000 quilos de 
carronya. A diferència d’altres 
punts d’alimentació similars, 
des d’aquests PAS es prepara 
un menú específic adaptat a les 
diferents espècies necròfagues. 
Així, s’hi aporten peces petites 
de carronya, sobretot guatlles i 
potes de xai, i es distribueixen 
estratègicament pel recinte per 
afavorir la diversitat d’espècies 
que se’n beneficien.

Els resultats fins al moment 
han estat molt positius, ja que 
s’hi han arribat a veure fins a 
onze espècies diferents d’ocells 
que incorporen la carronya en 
la seva dieta habitual, entre les 
quals, algunes tan amenaçades 
com l’aufrany o el milà reial. En 
alguna ocasió, a més, s’hi han 
aplegat fins a vint voltors ne-
gres simultàniament a un dels 
PAS, provinents de la Reserva 
de Caça de Boumort, un espai 
on Trenca treballa en un pro-
jecte de reintroducció d’aques-
ta espècie des de fa tretze anys.

Els voltors tenen un paper 
essencial en l’equilibri de la na-
tura, ja que eliminen dels pa-
tògens que apareixen quan es 
podreixen els cadàvers.FOTO: ACN / Un dels punts d’alimentació suplementària per als voltors

L’obra ‘Love is Love’ de l’artista 
convidada a la 4a edició del To-
rrefarrera Street Art Festival, Cris-
tina Dejuan, s’ha començat a pin-
tar a la nova ubicació en un mur 
al carrer Carretera número 13. 
L’obra va ser objecte d’una polè-
mica el cap de setmana passat al 
ser censurada per alguns veïns de 
l’edifici on anava inicialment.

Pinten en un 
altre mur l’obra 
censurada a 
Torrefarrera

FOTO: ACN / L’artista Cristina Dejuan pintant de nou el mural
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