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Senyalitzen 
línies a Rialp 
per evitar 
xocs d'ocells 

coJ.Iaborat amb dispositius 

Ahir es va senyalitzar una línia 
al municipi de Rialp dins del 
Pare Natural de I'Ait Pirineu per 
reduir el risc de col·lisió, en el 
marc del projecte de conserva
ció del gall fer que lidera Paisat
ges Vius. Endesa ha col-laborat 
amb la instal-lació de gairebé 
un centenar de dispositius en 
un tram de 800 metres de línia 
de mitjana tensió. 

Pengen una 
bandera LGTBI 
al consistori 
de les Borges 

FOTO: Aj. Borges/ La bandera 
LGTBI a les Borges Blanques 

Amb motiu del Dia Internaci
onal contra la LGBTifobia ce
lebrat ahir dilluns 17 de maig, 
I'Ajuntament de les Borges 
Blanques, a la comarca de les 
Garrigues, va penjar a la seva 
fa~ana la bandera irisada de 
I'Orgull LGBTI. Una escena que 
es va repetir en diversos ajun
taments de la demarcació. 

L'IEI porta a debat 
els aven~os en el 
consum de fruites 
i hortalisses 
Els beneficis en la salut del 
consum de fruites i hortalisses 
i el coneixement deis darrers 
aven~os en la recerca de noves 
varietats seran els eixos de la 
doble jornada de debat que ha 
organitzat la Secció de Ciencies 
Agroalimentaries de I'IEI per al 
19 i 26 de maig amb motiu de 
I'Any Internacional de les Frui
tes i Hortalisses. 

La 'Mobile Week/ s/ estén a la Seu 
d/Urgell/ Mollerussa i Lleida per 
apropar 1/ ús de la tecnologia 
Els robots i els drons seran els protagonistes de 
les activitat? que es faran en un format híbrid 
Lleida 
REDACCIÓ 

La Seu d'Urgell, Mollerussa i Llei
da seran algunes de les seus de 
la Mobile Week Catalunya 2021, 
presentada ahir al Palau Reial de 
Pedralbes de Barcelona. 

La presentació va comptar 
amb la intervenció del conse
ller de Polítiques Digitals, Jordi 
Puigneró, que va fer "un reco
neixement especial als alcaldes 
i alcaldesses, als municipis i les 
comarques que han entes que la 
tecnología, és un accelerador del 
progrés; un aliat imprescindible 
en la millora de les seves viles i 
ciutats". Puigneró també va re
marcar que "la tecnología, avui, 
pot permetre millorar i molt, la 
governan~a de les ciutats, pero 
també desenvolupar una nova 
economía digital que permeti 
crear oportunitats i arrelar-nos 
en el territori". 

Un deis municipis que sera 
protagonista és la Seu d'Urgell. El 
municipi de la demarcació de I'Ait 
Pirineu destaca el taller dirigit de 

robotica on els participants hau
ran de completar la construcció 
i programació d'un robot. En la 
presentació del programa que té 
preparat la Seu d'Urgell pel Mo
bile Week Catalunya, que tindra 
lloc del 9 a 1'11 de julio!, !'alcalde 
urgellenc Jordi Fa brega va remar
car "la importancia que té per la 
nostra ciutat participar en aquest 
esdeveniment perque som l'únic 
municipi de I'Ait Pirineu que hi se
ra present activament". 

Perla seva banda, Mollerussa 
també hi tindra un paper actiu. 
La capital del Pla sera per segon 
any consecutiu una de les seus de 
la Mobile Week Catalunya 2021 
amb diferents activitats, entre les 
quals els drons tindran protago
nisme especial. 

Lleida també hi participara 
amb la presentació en societat 
del robot Misty, programat per 
a interactuar i acumular dades 
en la cura de les persones grans. 
Durant una setmana, el Mobile 
Week apropara la tecnología a la 
ciutadania a través de diferents 

FOTO: Consell Alta Ribago~/ S' han instal·lat deu contenidors 

L' Alta Ribagor<;a potencia 
el reciclatge d'oli cuinat 
El Consell Comarcal de I'Aita Ri
bagor~a comen~ara a partir de 
dilluns una campanya per po
tenciar el reciclatge d'oli de cuí
na usat amb la instaf.lació de 

deu contenidors de recollida si
tuats en diferents punts de la co
marca: Vilaller, el Pont, Malpas, 
Barruera, Boí, Taüll, Durro, Eríll 
la vall i el Pla de !'Ermita. 

FOTO: Paeria 1 Els alcaldes deis municipis que acullen el certamen 

activitats gratu'ites que combinen 
el format presencial i digital i que 
se celebrara en 18 municipis les 
setmanes del 21 al 27 de juny i 
del 5 a 1'11 de julio!, depenent 
deis territoris. En aquesta edició 
de la Mobile Week Catalunya, hi 
ha tres tematiques principals en-

focades a cobrir les necessitats 
i inquietuds de la ciutadania: la 
protecció de la nostra privacitat 
i dades a Internet, les habilitats 
professionals digitals que esta de
manant el mercat i el paper que 
desenvolupa la tecnología durant 
les crisis. 

FOTO: Consell Pallars Jussa/ Moment de la recollida del premi 

El Cons·ell del Pallars Jussa 
rep el premi 'Arrelament' 
El president del Consell Comarcal 
del Pallars Jussa, Josep M. Mullo!, 
va rebre ahir de mans del presi
dent de I'Associació Catalana de 
Municipis, Lluís Soler, un deis tres 

premis Arrelament que atorga 
I'ACM, destinats a implementar 
diferents projectes pilot adre~ats 
a promoure l'arrelament en zo
nes de baixa densitat de població. 
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