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FOTO: C. C. Ur¡elll Una professora amb un grup d'infants 

Estudi assistit a la Fuliola per 
a infants dels 4 als 14 anys 
La Fuliola ha dut a terme una 
prova pilot amb menors amb 
edats compreses entre els 4 i els 
14 anys, amb l'objectiu de re
forçar el ritme i els hàbits d'estu-

di dels infants amb més neces· 
sitats especials, i alhora, fer més 
partícips a les famílies perquè 
mostrin més interès en l'educa
ció dels seus fills. 

FOTO: e c. Pallars Ju~ I L'acte es va fer al teatre La Lira de Tremp 

El Jussà commemora el Dia 
Mundial de la Salut Mental 
El Pallars Jussà va celebrar ahir 
a l'auditori del teatre La Lira de 
Tremp un multitudinari acte de 
commemoració del Dia Mundial 
de la Salut Mental. Es va visionar 

el curtmetratge El desequilibri 
perfecte, produït per la Federa
ció Salut Mental Catalunya, i es 
va llegir el manifest del 10 d'oc
tubre 

En Comú Podem dóna el 
tret de sortida a Tremp de 
les municipals de l'any 2023 
En Comú Podem a les Terres de 
Lleida, l'Alt Pirineu i Aran va re
unir ahir a Tremp bona part del 
seu teixit territorial en una jor
nada de treball orientada a com
partir el Pla d'Acció Provincial a 
la Diputació de Lleida fins al final 
de mandat, així com començar 
a fixar les estratègies, acords i 
suports als projectes municipa
listes de cara a les eleccions de 
2023. La trobada, a la qual va 

assistir l'alcaldessa de Barcelona 
i coordinadora de Catalunya en 
Comú, Ada Colau, va servir per 
compartir propostes, demandes 
i necessitats de cadascun dels 
representants del territori per 
poder-les canalitzar a través dels 
diferents espais de representació 
institucional, com la Diputació 
de Lleida, el Parlament o el Con
grés, així com per obrir el cicle 
polític que ha de culminar amb 

L/ oCupació al Pirineu 
de Lleida se situa entre 
el 90 i el 95% pels quatre 
dies del pont del Pilar 
La majoria de turiste5 provenen de 
l'àrea metropolitana de Barcelona 
lleida 
REDACCIÓ 

El president de la Federació 
d'Hostaleria de Lleida, Josep Cas
tellarnau, va apuntar ahir que 
l'ocupació a les comarques del Pi
rineu durant aquest pont del Pilar 
és del 90 al 95%. 

Josep Castellarnau va explicar 
que la majoria de turistes prove
nen de l'àrea metropolitana de 
Barcelona, tot i que hi ha clients 
d'arreu del territori català i en 
menor mesura de l'Estat, men
tre que la presència del turisme 
estranger és anecdòtic. Va afegir 
que els millors dies d'ocupació 
han estat el dissabte i el diumen
ge i que hi ha pocs usuaris que 
han reservat quatre nits, ja que 
la majoria ho han fet entre dos o 
tres nits del dissabte 8 al dimarts 
12 d'octubre. 

D'aquesta manera, el presi
dent de la Federació d'Hostaleria 
de Lleida confirma les previsions 
que va fer el Patronat de Turis
me de la Diputació de Lleida en 
el sentit que el pont del Pilar tor
naria a deixar una bona ocupació 
turística a la demarcació de Llei
da que es podria situar per sobre 
del 80 % de mitjana durant els 
quatre dies i amb puntes de fins 

les eleccions als ajuntaments. La 
diputada d'ECP a la Diputació de 
Lleida i regidora a la Paeria, Ele
na Ferre, va exposar les prioritats 
de la formació a l'ens provincial 
en els propers mesos, centrats 
en els eixos social; de transició 
ecològica; la promoció econòmi
ca, infraestructures i turisme; cul
tura, jovent i esport, i bon govern 
i transparència. El portaveu a les 
Terres de Lleida, Jaume Moya, va 
reclamar "unitat del nostre espai 
polític per poder consolidar i am
pliar la implantació territorial als 
nostres municipis i establir diàleg 
constant i sinergies amb platafor
mes i col·lectius que treballen a 
peu de carrer". 

FOTO: ACN I Exterior d'una casa rural del Talladell, a l'Urgell 

al 90% el cap de setmana al Piri
neu, mentre que els establiments 
de turisme rural del conjunt de la 
demarcació es preveu que en el 
decurs del pont penjaran pràcti
cament el cartell de complet. 

Després d'una excel·lent cam
panya d'estiu, la tardor ha agafat 
el relleu amb un bon comporta
ment turístic els caps de setmana 
en el conjl.M'It de la demarcació 
lleidatana, sobretoto a les comar
ques del Pirineu. 

El primer cap de setmana de 
la tardor es va estrenar amb les 
Festes de la Mercè, que van ge-

ne rar tres dies de llarg cap de set
mana a causa de la festivitat el di
vendres 24 de setembre a molts 
municipis de Catalunya, entre ells 
la ciutat de Barcelona. La mitjana 
d'ocupació en aquests tres dies 
va fregar el80 %. 

En funció de les reserves, el 
Patronat va preveure que la mi
llor ocupació serà per als esta
bliments de turisme rural, que 
penjaran pràcticament el cartell 
de complet en el conjunt de la 
demarcació lleidatana durant els 
quatre dies de pont i tres nits de 
pernoctacions. 

FOTO: En Comú Podem I Ada Colau va participar en la trobada de Tremp 
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