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L'edifici del nou menjador 
escolar de les Valls d' Aneu 
es comenc;ara aquest estiu 
La inv-ersió sera tata sufragada pel Departament 
d'Educació i donara servei a uns 130 alumnes 
El Departament d'Educació 
de la Generalitat invertira 
450.000 euros en la 
construcció d'un gran 
menjador escolar al costat 
de l'escola la Closa 1 de 
l'lnstitut Morelló d'Esterri 
per donar servei als 
alumnes de les Valls d'Aneu. 

Esterri d'Aneu 
CARME QUINTANA 

Dia de satisfacció ahir a les Valls 
d'Aneu. A Esterri d'Aneu, capital 
d'aquestes valls, es va presentar 
ah ir a la tarda l'esborrany del pro
jecte del nou edifici que acollira el 
menjador escolar per als alumnes 
de primaria i secundaria d'aques
ta zona del nord del Pallars So
bira. 

El projecte ha estat elaborat 
per !'arquitecta Elisabet Claror, 
nascuda a Esterri, i que va donar 
tot tipus de detalls sobre la no
va construcció a una trentena de 
persones de la comunitat educa
tiva de les Valls d'Anel! i de I'Ajun-

tament d'Esterri que van assistir 
a l'acte. 

les obres del nou edifici seran 
sufragades en la seva totalitat pel 
Departament d'Educació de la 
Generalitat, en concret 450.000 
euros, segons va informar ahir 
!'alcalde d'Esterri, Pere Ticó. 

Ticó va explicar que el no u edi
fici que acollira el menjador esco
lar s'ubicara just al costat de !'es
cola i l'institut d'Esterri d'Aneu, 
"essent així més comode pels 
alumnes ja que fins ara s'han de 
despla~;ar a les afores del poble, a 
un quilometre aproximadament". 

Els més grans hi van caminant 
i els més petits, en autocar, per la 
qual cosa també hi haura un es
talvi en transport quan entri en 
marxa el nou menjador. 

El menjador escolar pres
ta servei a uns 130 alumnes de 
primaria i secundaria d'aquestes 
valls i la sala diMana que s'habili
tara esta pensada per poder arri
bar fins els 170 escolars. 

Les obres del nou edifici es-

Tremp tindra una aula 
universitaria d/infermeria el 
proper curs 2024-2025 
Tremp tindra una aula universi
taria d'infermeria el curs 2024-
2025, així ho va explicar Miquel 
Abrantes, gerent del Servei Cata la 
de la Salut de la Regió Sanitaria 
Alt Pirineu i Aran, després de la 
reunió del Consell de Direcció de 
I'Administració Territorial de I'Ait 
Pirineu i Aran. Mentrestant, el 
curs vinent deu alumnes del grau 
d'lnfermeria de la Universitat 
de lleida taran quart en centres 
del Pirineu. El primer semestre a 
Tremp i el segon a centres de la 
resta de comarques. l'objectiu 
és ftxar professionals al territori 
i portar la universitat al Pirineu. 
També es va anunciar el desple
gament de Cultura i Educació al 
Pirineu en sis mesos. Aixo portara 
a la creació d'una borsa d'interins 

Deu alumnes 
faran quart 
en centres 
del Pirineu 

específica per I'Ait Pirineu i Aran. 
Ja fa més d'un any que l'alcaldes
sa de Tremp, Maria Pilar Cases, va 
oferir Tremp per acollir un grau 
d'lnfermeria de la Universitat de 
lleida (Udl). Cases va demanar. 
descentralitzar la formació d'in
fermeria al Pallars, igual com es 
va fer amb el desplegament del 
grau d'INEFC a I'Ait Urgell. Per 
propiciar l'arrelament d'aquests 
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ta previst que comencin aquest 
mateix estiu i que estiguin en
llestides en uns quatre mesos. 
Per tant, el menjador escolar ja 
estara en funcionament el pro
per curs escolar. Al menjador 
escolar de l'escola i institut d'Es
terri assisteixen alumnes també 

de Valencia d'Aneu, Guingueta 
d'Aneu, Espot, llavorsí, Ribera de 
Cardós i de totes les poblacions 
agregades d'aquests municipis. 

les Valls d'Aneu feia anys 
que reclamaven la construcció 
d'aquest menjador escolar i final
ment ha arribat la inversió. 
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estudiants universitaris a la co
marca se'ls sufragara !'estada i 
se'ls bonificara amb altres incen
tius. Pel que fa als alumnes que 
cursaran l'últim curs d'infermeria 
a Tremp seran deu, pero aques
ta xifra s'incrementara a primer 
de l'aula universitaria. Aquests 

alumnes es podran formar als 
hospitals, als centres d'assistencia 
sanitaria, a les residencies o al Sis
tema d'Emergencies Mediques. El 
desplegament de la delegació de 
Cultura sera efectiu abans de l'es
tiu i inicialment s'ubicara a I'Arxiu 
Comarcal del Pont de Suert. 

L'Aran inicia 
unprocés de 
participació 
sobre 
l'habitatge 
El govern del Conselh Gene
rau d'Aran ha iniciat un procés 
de participació ciutadana per 
a coneixer les necessitats deis 
aranesos i araneses en materia 
d'habitatge, com a part de l'es
tudi pera elaborar un Pla d'Ha
bitatge pera buscar solucions a 
la problematica de l'habitatge a 
I'Aran. 

"Hem impulsat l'estudi per 
a elaborar aquest Pla, adaptat 
als criteris del Pla Sectorial de 
I'Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, amb l'objectiu de 
buscar les solucions a les greus 
problematiques que presenta 
la Val d'Aran en aquest ambi~ 
i que reclamen solucions ur
gents" afirmava ahir la síndica 
de la Val d'Aran, Maria Vergés, 
afegint que: "amb aquest pro
cés participatiu que s'inicia vo
lem coneixer les necessitats i la 
realitat que la ciutadania té per 
a poder actuar de manera efec
tiva i efica~;". 

Balaguer posa 
en marxael 
programa de 
suport ala 
gentgran 
la Paeria de Balaguer posa 
en marxa un any més el pro
grama d'acompanyament a la 
gent gran, 'De la mil'. l'objectiu 
d'aquest servei és facilitar l'en
velliment actiu de les persones 
grans residents a Balaguer, i 
que presenten alguna dificultat 
per sortir del domicili de mane
ra autonoma. 

El servei 'De l a Ma' es basa 
en ter acompanyaments a tora 
de la llar, com ara anar a com
prar, fer gestions, visites me
diques, o senzillament fer un 
passeig i relacionar-se social
ment. El col·lectiu destinatari 
al qual va dirigit el servei, són 
persones residents a Balaguer; 
majors de 65 anys, que tinguin 
alguna dificultat de mobilitat 
o de qualsevol altre tipus per 
a sortir soles. El servei consta 
d'una atenció personalitzada 
amb escolta activa i seguiment 
de l'estat general de la persona 
usuaria. 
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Torna la gimcana 'AL quin 
disbarat!' a les botigues 
de Mollerussa Comercial 
L'associació de comerciants Mo
llerussa Comercial i el Servei Co
marcal de Catala del Pla d'Urgell 
presenten una noca edició de la 
iniciativa popular "Ai, quin dis
barat!". Es tracta d'una gimcana 
lmgüística en la qual participen 
els comer~os de l'entitat, i té 
com a objectiu implicar a la ciu
tadania i també als centres esco
lars de la capital del Pla d'Urgell. 
En l'onzena edició del concurs Ai, 

quin disbarat!, pren com a base 
frases que conscienci"in el públic 
de la importancia de tenir una 
llengua propia i d'usar-la sem
pre .. Així, els establiments lluiran 
als aparadors una serie de frases 
relacionades amb la llengua, i en 
cadascuna hi haura un error or
tografic. Els cartells romandran 
penjats fins al 12 d'abril i els es
tabliments donaran butlletes a 
qui els en demani. 

Mollerussa comptara amb 
una vuitantena d' atraccions 
que canvien d'ubicació 
Una vuitantena d'atraccions com
plementaries animaran de nou la 
Ftra de Sant Josep, que tindra lloc 
a Mollerussa del17 al19 de man;. 
L'oferta lúdica enguany, pero, 
canvia d'ubicació i es trasllada en 
uns terrenys a la zona de la Ronda 
Ponent, darrera de l'escola lgnasi 
Peraire, degut a la remodelació 
general del recinte firal de la zo-

na de darrera deis Pavellons Firals 
que acollira el Saló del Tractor i 
exposició de maquinaria agríco
la. D'aquesta manera, el nou re
cinte seguira comptant amb prop 
de mig centenar d'atraccions com 
llits elastics, motos, pistes d'au
tos de xoc, toros mecanics o in
fiables, entre altres. Pel que fa a 
les casetes, n'hi ha una quarante-

Neix l'associació de La Cabanera 
que aixopluga 26 municipis del 
Pirineu Occidental fins a la Plana 
El projecte preve u recuperar el sentit de la transhumancia 
Linyola 
JOSEP A. PÉREZ 
Han passat cinc anys i finalment 
la Cabanera lleidatana ja té for
ma jurídica i constituida com 
associació que aixopluga vint-i
sis municipis de les comarques 
del Pla d'Urgell, la Noguera, el 
Pallars Jussa, i I'Aita Ribagor~a. 
L'objectiu del projecte és recupe
rar els antics camins de la trans
humimcia, així com la cultura 
i tradicions que van compartir 
els pastors en les seves estades 
hivernals a la plana de lleida, 
especialment al Pla d'Ürgell. 
L'associació La Cabanera es vol 
convertir en eina per a desenvo
lupar un nou model de creixe
ment inteHigent i sostenible, que 
potencia els recursos locals i que 
pren com a element dinamitza
dor el ríe patrimoni natural, ma
terial i immaterial deis pobles de 
l'eix que la configura, segons ex-

na entre tómboles, xurreries, tir, 
entre altres. A més a més, també 
es podra gaudir de diferents zo
nes de restauració. Així mateix, 
el carrer d'Arbeca tornara a aco
llir el mercadet que obrira portes 
el divendres dia 17 al matí, amb 
una quarantena de parades amb 
diferents productes d'artesania o 
roba, entre altres. Per permetre 
en casque fos necessari el pas de 
vehicles d'emergencia en aques
ta zona, la Policia Local invertira 
el sentit de circulació al carrer de 
Joaquima de Vedruna i al carrer 
d'Angel Rosell es prohibira l'esta
cionament en una banda de via. 
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plica Alex Mases, un deis impul
sors del projecte. Des de la Vall de 
Boí, Tremp, Balaguer, Ager, fins 
a linyola, lvars d'Urgell, El Poal, 
El Palau d'Anglesola o Vila-sana, 
són alguns deis municipis que 
conserven els camins ramaders. 

El que va comen~ar a la tardor del 
2018 com una proposta turística 
i esportiva entre la Ribagor~a i el 
municipi de linyola, s'ha convertit 
en un projecte que té la voluntat 
de recuperar un eix estrategic de 
dinamització economica i cultural. 
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