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FOTO: Aj. Tremp I Es vol incentivar la creació de nous productes 

Tremp torna a impulsar dos 
programes per promoure 
l'agricultura i la restau~ació 
Amb el programa Al teu gust, 
aliments del Pallars, de !~jun
tament de Tremp, i la Fundació 
Alícia obren la convocatòria per 
participar a dos plans enfocats 
a incentivar la innovació empre
sarial al territori rural i de mun
tanya. D'una banda, es convoca 
la 4a edició d'un pla d'acompan
yament individualitzat adreçat a 
aquelles empreses que vulguin 
innovar creant nous productes 
o millorant els seus processos· 
de producció. En aquesta oca
sió s'ofereixen 3 assessoraments 
als que poden optar empreses 
agroalimentàries de l'Alt Pirineu 
i la Vall d'Aran. 

D'altra banda, es convoca el 
Pla d'acompanyament a la in
novació i desenvolupament de 

productes vinculats al projecte 
Cuina de Bosc, que es duu a ter
me des de 2019 amb empreses 
de la restauració dels 2 Pallars i 
l'acompanyament tècnic de la 
Fundació Alícia. En aquest cas 
es tracta d'una proposta per a 
restaurants que volen explorar 
en l'àmbit de la silvicultura i els 
recursos del bosc i la seva utilit
zació a la cuina . 

És la segona edició de l'acció 
i podran participar-hi dues em
preses. En les anteriors edicions 
dels dos programes hi ha partici
pat un total de 22 empreses. les 
empreses interessades tenen 
temps fins el 20 de setembre 
(les empreses agroalimentàries) 
i el 28 (els projectes de restaura
ció) per fer arribar la sol· licitud. 

El laberint de Rocaviva es 
vincula amb l'artista Kliment 
Olm amb noves activitats 
Els gestors de espai demanen ajuda per 
millorar la senyalització i l'aparcament 

El Pont de Bar 
ACN 

El Laberint Màgic de Rocaviva, si
tuat en una muntanya a cavall de 
l'Alt Urgell i la Cerdanya, preveu 
obrir l'espai a nous col·lectius i 
ampliar el seu ventall d'activitats. 
Així, es plantegen noves visites 
personalit zades per aquelles per
sones que ja coneixen l'entorn, 
on hi ha més de 600 escultures 
treballades en pedra. l'obra de 
l'artista Kliment Olm també es 
vol vincular amb diverses discipli
nes artístiques com ara la dansa 
o l'escriptura, a més d'utilitzar-la 

com a eina d'aprenentatge per 
a les escoles. Per poder desen
volupar tot plegat, l'entitat que 
gestiona l'equipament veu bàsic 
millorar les infraestructures que 
donen accés al Laberint Màgic i 
per això demana ajuda a les ad
ministracions per senyalitzar el 
camí i habilitar més places dispo
nibles d'aparcament. 

la primera part de l' itinerari 
de Rocaviva es fa de forma guia
da i, després, són els mateixos 
visitants els que acaben de res
seguir alguns dels camins del la
berint per anar descobrint diver-

Les Borges elabora un nou Pla 
d'Igualtat per garantir l'equitat 
d'oportunitats dels treballadors 
Vol prevenir discriminacions per motius de gènere 

Les Borges Blanques vol que 
els treballadors municipals 
tinguin les mateixes 
oportunitats laborals, sense 
discriminacions de gènere 
o sexe. 

les Borge~ Blanques 
REDACCIO 

la Junta de Govern Local de 
l'Ajuntament de les Borges Blan
ques ha aprovat l'elaboració del 
nou Pla d' Igualtat per generar les 
mateixes oportunitats i el mateix 
tracte entre els treballadors i les 
treballadores municipals a l'hora 
de desenvolupar la seva carrera 
professional, prevenir i eliminar 
possibles discriminacions que es 
puguin detectar per raó de sexe 
i utilitzar les eines i els recursos 
necessaris per eliminar els este
reotips i obstacles que dificulten 
el dret a la 'igualtat i a la no dis
criminació. 

En concret, el consistori bor
genc ha adjudicat un cont racte, 
per valor de 5.082 euros amb 
càrrec al . pressupost general 
2021, a l'Associació Genera Fe
minismes i Transformació Social, 
amb l'objectiu de donar conti
nuïtat al Pla d'Igualtat 2017-2021 
i definir aquest nou document 
amb què es regirà el consisto-

FOTO: Aj. Borges Blanques I S'han fet diversos actes per prepar el Pla 

ri durant el període 2021-2025, 
amb una nova estratègia per a fer 
efectives les polítiques internes 
en matèria d'igualtat de gènere. 

La regidora de Feminisme i 
Igualtat de l'Ajuntament de les 
Borges, Ariadna Salla, va explicar 
que la contractació d'aquest ser
vei permetrà al consistori adoptar 
mesures específiques en l'àm
bit de la representativitat, en la 
conciliació de la vida personal i 
familiar, en l'ús de llenguatge no 
sexista, en la prevenció de l'as
setjament per raons de gènere o 
d'identitat sexual. 

En aquest sentit, Salla va de
tallar que el nou pla ha de ser 
una referència àgil pels diferents 
departaments municipals per a 
desenvolupar en qualsevol mo
ment actuacions amb perspectiva 
de gènere i polítiques d' igualtat 
d'oportunitats i, per l'alt ra, ha de 
ser una guia per qefinir actua
cions a desenvolupar a curt ter
mini en el marc del consistori. Tot, 
amb l'objectiu de promoure els 
canvis necessaris que possibilitin 
"que les dones i els homes que 
t reballen a l'Ajuntament puguin 
assolir el seu màxim potencial". 

pacitats i es vol impulsar un nou 
tipus de visita personalitzada per 
aquelles persones que anterior
ment s'han desplaçat a l'espai i 
que, a través de les peces escul
tòriques, volen aprofundir en di
versos aspectes de la seva vida. 

FOTO: ACN I Les escultures de Kliment Olm formen part del laberint 

Tot aquest ventall d'activitats 
es vol combinar amb les visites 
que ja es duen a terme, les quals 
tenen més demanda a l'estiu i 
durant els caps de setmana. De 
moment, aquestes discorren per 
la part de la muntanya que forma 
part de la comarca de l'Alt Urgell. 
Tot i això, el camí d'accés a Roca
viva surt des de Músser, a lles de 
Cerdanya. Per tal de poder ofe
rir un servei de més "qualitat ", 
des de l'associació han demanat 
ajuda a diverses administracions 
per millorar la senyalització. Els 
gestors de l'espai també veuen 
necessari habilitar noves places 
d'aparcament, tenint en compte 
que al poble hi ha d'altres activi
tats del sector turístic, com ara un 
hotel i una casa rural. 

ses de les peces escultòriques de 
Kliment Olm. l'obra i el paisatge 
de muntanya que l'envolta convi
da a la reflexió amb un missatge 
de fons: "Despertar des de la lli
bertat i el ritme de cadascú". Així 
ho diu una de les fundadores de 
l'associació cultural que gestiona 
l'espai, Ester Castilla. 

A més, s'ofereixen propostes 
diverses a les escoles i instituts, 
les quals passen per promoure la 
creativitat entre els infants a l'ho
ra de trobar els elements neces
saris per plasmar els seus senti
ments en una obra d'art. 

També s'ha començat a treba
llar amb persones amb altres ca-

cfarre
Resaltado


	M202108171

