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L'escola bressol
de Vielha obre les
inscripdons per al
curs 2022-2023
L'escola bressol Era Cunhera de
Vielha e Mijaran obre el període de preinscripcions per a
l'educació preinfantil de cara
al curs escolar 2022/23. A partir d'avui, fins al13 de maig, els
pares interessats. en apuntar a
els seus fills a aquest curs escolar; podran fer-ho presentant
les respectives sol·licituds al registre de I'Ajuntament de Vielha e Mijaran.

Agramunt aprova
dues fases més
del projecte de la
potabilitzadora
l'Ajuntament d'Agramunt va
aprovar ahir per unanimitat la
fase 3A i la fase 3B del projecte de I'ETAP, la potabilitzadora.
Concretament, aquestes fases
permetran que l'aigua de boca
de qualitat també arribi als pobies de La Donzell i Montclar. El
projecte amb un pressupost de
gairebé un milió i mig d'euros
és un deis més importants.

La Seu d'Urgell obre
la convocatoria per
a les llicendes deis
horts de gent gran
l'Ajuntament de la Seu obrira
el dilluns 4 la convocatoria per
a la presentació de soHicituds
pera l'atorgament i adjudicació
de noves !licencies deis horts
adrec;ats a la gent gran de I'Horta del Valira. Hi poden presentar sol·licitud les persones que
tinguin 65 anys o més, que estiguin empadronades a la Seu i
que no cultivin cap altre hort.

Alerta deis ramaders del Pirineu
per un suposat atoe de llop
Va passar al Jussa i Asaja demana la
dimissió de la ministra Teresa Rivera
La Torre de Capdella
M.LLUVI CH/.O.BOSCH (ACN)
Els ramaders del Pirineu van fer
un crit d'alerta davant el suposat
atac d'un llop a una ovella d'un ramat que estava pasturant perles
muntanyes del nucli d'Aguiró, a la
Torre de Capdella, al Pallars Jussa. Els fets van ten ir lloc el passat
14 de marc; i l'ovella no va morir,
segons el pastor Josep Jordana,
perque ell era alla i el depredador
va fugir en veure'l. Jordana es va
acostar a uns 10 metres del llop
quan tenia l'ovella agafada pel
coll i esta convenc;ut que ho era,
"ho tinc claríssim", va remarcar.
El sindicat Asaja va demanar la
dimissió de la ministra de Transició Ecologica, Teresa Rivera, per
reintroduir fauna salvatge i també volen fer una reunió amb el
Govern a la zona afectada. Jorda-

FOTO: ACN/ El sindicat es va reunir ahir amb el pastor afectat
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na va explicar que els fets van tenir lloc a les tres de la tarda del14
de marc; quan estava pasturant el
seu ramat d'ovelles en una solana
de les muntanyes, prop del poble.
Va matisar que a l'hivern, les oveHes "van al seu ritme" i les pastura

-··--- -··---

assegut mentre contempla el ramat. De sobte, va veure que a uns
87 metres, a l'altra punta del ramat hi havia unes ovelles amb un
"comportament atípic". Va fixar-hi
la vista i de seguida es va adonar
que hi havia un "intrús".

L' Aran disposa
jo d'un servei
d'atenció
domiciliaria
El Conselh Generau d'Aran va posar en funcionament ahir el seu
Servei d~tenció en l'entorn Domiciliari (SAeD), un servei que
prestara atenció no només a la
gent gran, s·inó a persones amb
discapacitat, gent amb necessitats puntuals, famílies monoparentals o infants en risc, entre
d'altres.

En Josep va pensar primer
que es tractava d'una guineu
o una liebre pero quan encara no s'havia aixecat del terra ja
va veure que l'intrús es llenc;ava
al coll d'una ovella. llavors es va
di rigir cap al lloc i s'hi va aproximar fins a uns 10 metres. Quan
va arribar-hi va veure el llop, i
quan aquest el va veure, va deixar l'ovella i el va mirar fixament.
Fins aquel! moment, en Josep no
es va adonar que allo era un llop
i va dir que té "claríssim" que va
ser així. Aleshores, elllop va marxar i el Josep va anar a buscar
l'ovella atacada, que sagnava una
mica. La va ajudar a incorporar-se
i quan va estar dempeus, va comenc;ar a córrer espantada en direcció al poble.
El president d'Asaja a Lleida,
Pere Roqué, es va reunir ahir amb
el pastor afectat. Roqué va demanar la dimissió de ministra de
Transició Ecologica, Teresa Rivera,
i la va acusar de permetre la fauna salvatge com elllop, amb una
llei aprovada fa uns mesos.

La Soll de Tarrega
organitza un tast
de vermuts catalans
i una 'master-dass'

FOTO: Conselh/ Aquest divendres va entrar en funcionament el servei

L'espai autogestionat La Soll de
Tarrega organitza el proxim dissabte 9 d'abril a les 12h un tast
de vermuts catalans a carrec
de Caries Bargalló Guinjoan, un
especialista en la materia que
oferira una master-class d' introducció al món del vermut
a través de 6 degustacions diferents provinents deis Pa'isos
Catalans
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Lleida avan<;a cap a un model
de museu social i participatiu
La Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran
acorda fomentar l'ús mancomunat de recursos
Lleida
REDACCIÓ
La Xarxa Territorial de Museus
de les Terres de lleida i Aran fomentara l'ús de recursos de forma mancomunada per millorar
!'eficacia deis equips humans i
donara més visibilitat a les propostes de valor deis equipaments
envers la ciutadania. Així es va
acordar ahir en la comissió institucional presidida per la consellera de Cultura, Natalia Garriga, i en
que es va ter balan~ de l'activitat
duta a terme aquest any pels museus de la Xarxa.
També es van presentar les accions per enguany previstes en
el Programa d'Actuacions 20212024. El pressupost total de la
Xarxa per al 2022 és de 425.000
euros, deis quals 275.000 euros es destinaran a la línia de foment en forma de subvencions i
150.000 euros a la línia de coo-

peració en diverses actuacions.
La consellera de Cultura va assenyalar que el camí passa per
"compartir, fer xarxa entre tots
els equipaments i entre totes les
instítucions i millorar l'accés de la
ciutadania a la cultura".
El Pla d'Operacions 2022 té
quatre objectius operatius. Per
una banda, avan~ar cap al museu
social, a més de donar visibilitat
a les propostes de valor deis museus envers la ciutadania. Dins
aquesta acció, el primer objectiu
és treballar per aquesta posada
en valor fent una correcta i efica~
gestíó deis públics, millorant l'accessibilitat funcional i social amb
el desplegament d'una estrategia
d'acció comunitaria i el disseny
d'una acció educativa que camini
de lama de la innovació i la divulgació de la recerca.
Com a segona acció es vol
millorar la gestió deis actius pa-
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La Sala Marsa de
Tarrega exposa
l'obra de !'escultor
Lloren.; Isanda
La Sala Marsa de Tfmega dedica la seva nova mostra a !'escultor barceloní Llore n~ lsanda. En
aquesta ocasió, la sala d'exposicions targarina repassa l'obra
d'aquest jove artista format a
les prestigioses escoles Massana i llotja, entre altres centres,
que principalment treballa amb
fusta. L'exposició, titulada Futurs
ígnots, presenta al públic més
d'una vintena de peces.

Espectacle de teatre
familiar avui a la
Seo d,Urgell amb
l'obra 'Tempus,

FOTO: ACN 1 Representants de la Xarxa de Museus de lleida i Aran
trimonials implementant programes de suport per la gestió del
patrimoni museístic. Així mateix,
es vol incidir en la millora !'eficacia deis equips humans deis museus i la quarta acció incideix en
l'increment de la presencia de la

Xarxa en els espais de deliberació
i presa de decisions vinculats al
seu ambit d'actuació.
En paraHel, Garriga va visitar
les obres del Museu d'lsona i Conca Delia, que esta en plena remodelació i ampliació.

El teatre cinema Guiu de la Seu
d'Urgell acollira avui, a partir
de les 18:00 hores, l'espectacle
per tota la família Tempus, de
la companyia El que Ma Queda de Teatre. Es tracta d'una
obra escrita i dirigida per !'actor
Joan Fernández, que convida
el públic a reflexionar sobre el
temps. El preu de !'entrada és
7,50 euros per adults, 4,30 per
infant s d'entre 4 i 14 anys, i gratu"ita pera menors de 3 anys.

FOTO: ACN 1 L'actriu lleidatana durant la seva representació

L/ actriu lleidatana Maria
Santallusia estrena a la
Mostra di Igualada 'M.A.R.E/
FOTO: Paerl / Alumnes d'escoles i ciutadans van poder participar en diferents tallers de dibuix

L'escola Leandre Cristofol
acull el 'Pie Dibuix Fest'
Amb motiu de la primera edició del 'Pie Dibuix Fesf,
l'Escola d~t Leandre CristOfol i els espais del seu voltant es van omplir de color i vitalitat amb tallers que

van tenir el dibuix com a fil conductor. Al matí van
participar alumnes de diversos centres de la ciutat i a la
tarda, la proposta es va obrir a la resta de la ciutadania.
La iniciativa sorgeix de l'alumnat deis cicles d'll·lustració i Animació i compta ambles intervencions i xerrades d'artistes lleidatans per promoure el talent local.

L'actri u lleidatana, Maria Santa llusia, va estrenar a la Mostra
Igualada M.A.R.E., un espectacle musical i de teatre d'objectes
pensat per a la primera infancia
i les seves famílies. Santallusia
que, després d'una llarga trajectoria amb Egos Teatre i altres
companyies, ha comen~at amb
la Romancera Teatre el seu camí

en solitari, explica que "el projecte neix d'una necessitat vital
després de ser bimare i d'explicar les sensacions i expectatives
que tens mentre esperes un fill".
L'actriu explica que va treballar
molts anys al Centre de Titelles
de Lleida on havien fet espectacles per a infants, "pero mai per
a nens tan petits".

