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Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

comarques

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

municipis equipaments

Llavorsí inverteix 425.000 € en un nou
pavelló que cobrirà la pista esportiva
Amb una estructura sense murs que permetrà que l’aigua circuli si hi ha riuades
j. v.

maria molina

❘ llavorsí ❘ L’ajuntament de
Llavorsí ha iniciat aquesta
setmana les obres del nou pavelló que cobrirà l’actual pista esportiva, un dels projectes
prioritaris per a aquest any,
segons va explicar l’alcalde,
Josep Vidal. Es tracta d’una
estructura oberta, semblant al
poliesportiu de Rialp. A l’estar
a prop del riu Noguera Pallaresa, en una zona inundable de
flux preferent, aquesta era una
de les exigències de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) per
autoritzar el projecte ja que, en
cas d’avinguda, l’aigua podrà
circular sense obstacles.
La i nversió s’acost a a ls
425.000 euros. La primera fase, ja en marxa, és la construcció dels fonaments, que costarà
uns 60.000 euros. La segona
s’està a punt d’adjudicar i té un
pressupost de 365.000 euros
per edificar tota l’estructura,
composta per diverses bigues
metàl·liques que subjectaran la
coberta. Vidal va indicar que
aquest equipament és una de
les reclamacions veïnals més
antigues i “l’hem impulsat per
tenir-la llesta abans del 25 de
juliol d’aquest any, per a la festa major”. D’aquesta manera,

es cobrirà la pista a l’aire lliure
que fins ara només es podia
utilitzar quan feia bon temps.
Josep Vidal va explicar que cobrir-la és una necessitat perquè els veïns puguin desenvolupar-hi activitats esportives.
El nou pavelló tindrà grades i
vestidors.
D’altra banda, Vidal va indicar que després de Setmana
Santa finalitzaran les obres
de la calefacció central amb
biomassa que escalfarà i subministrarà aigua calenta als

biomassa

La calefacció central
amb biomassa per
proveir edificis públics
s’enllestirà a l’estiu

Les obres dels fonaments per a les bigues de l’estructura.

edificis públics de la població.
Inclourà l’ajuntament i oficines
municipals, el col·legi públic i
el menjador, el parc dels bombers, el Centre d’Assistència
Primària (CAP), el centre de
rehabilitació i les dependències del Parc Natural de l’Alt Pirineu. La inversió per a aquest
projecte supera els 440.000
euros.
diputació

turisme promoció

Arrancada històrica de
l’any per a l’hostaleria
i els càmpings de Lleida
redacció

de la recuperació aquest any
del conjunt del sector turístic,
després de dos anys d’afectació
derivada de la pandèmia”, va
dir Alegre. La recuperació va
començar l’any passat, malgrat
que de forma desigual: els càmpings i el turisme rural van superar les xifres prèvies a la Covid, mentre que hotels i apartaments van millorar l’ocupació
del 2020 sense arribar a les del

B-travel

L’oferta turística de Lleida
es divulga des de dijous
fins avui al saló B-Travel
de Barcelona

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

turisme

Marxa nòrdica
pel Camí de
Sant Jaume
de Vilaller
❘ vilaller ❘ L’ajuntament de
Vilaller ha organitzat la
Primera mar xa nòrdica
per promocionar el tram
del Camí de Sant Jaume
Aran-Pirineus que travessa el municipi. Segons l’alcaldessa, Maria José Erta,
aquesta és una nova opció
per al turisme familiar i sostenible que es promou dins
de la campanya Descobreix
Vilaller. “La idea és recuperar aquest camí oblidat pels
pelegrins però que contínua
sent un nexe d’unió entre
territoris veïns, per la qual
cosa es presenta com una
oportunitat de desenvolupament turístic i social per
al nostre municipi, preocupat per la despoblació i la
falta d’oportunitats”, va dir
Erta.
Du r a nt tot el me s de
maig, cada diumenge es
durà a terme una marxa
nòrdica amb un monitor
que explicarà l’activitat.
Les places estan limitades
a 20 per dia i el cost és de 10
euros. La durada serà de 10
a 13.00 hores. Les inscripcions es poden fer a l’ajuntament fins al 29 d’aquest
mes. Als participants se’ls
obsequiarà amb uns bastons
de marxa.

participació

Tallers per
planificar el
futur de la
Pobla de Segur

Els millors resultats el gener i el febrer
❘ Lleida ❘ Els establiments d’hostaleria i els càmpings de les comarques lleidatanes han tingut
una arrancada de l’any històric, amb els millors resultats
que s’han registrat mai en els
mesos de gener i febrer. Així
ho ha constatat el patronat de
Turisme de la Diputació, basant-se en dades publicades
per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El cap de Promoció i Màrqueting d’aquest
organisme, Juli Alegre, els va
donar a conèixer en el marc de
la fira B-Travel que se celebra
a Barcelona.
“Esperem que els bons resultats en els dos primers mesos de l’any siguin el preludi
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Representants de Lleida a la fira B-Travel de Barcelona.

2019. Aquesta diferència s’explica pel desig dels visitants
d’allunyar-se d’aglomeracions
arran de la pandèmia, cosa que
ha afavorit el turisme de naturalesa. A les portes de Setmana
Santa, les cases rurals freguen
ja el ple i creixen les reserves
hoteleres.
L’oferta turística de Lleida
es divulga a B-Travel de Barcelona des de divendres pas-

sat fins avui. L’objectiu de la
Diputació és captar i fidelitzar turistes catalans. Són els
visitants majoritaris a Lleida i
els que han permès al turisme
obtenir resultats millors que
els de la resta de destinacions
catalanes durant la pandèmia.
Aquests es van veure perjudicats per les restriccions a la
mobilitat que van frenar el turisme internacional.

❘ lleida ❘ L’ajuntament de la
Pobla de Segur organitzarà
dimecres tallers per obtenir opinions de veïns sobre
base per a l’elaboració en
els pròxims mesos d’un pla
de dinamització socioeconòmica per al municipi. El
consistori busca d’aquesta
manera elaborar una planificació consensuada que
permeti a la localitat “avançar cap a un desenvolupament ordenat i sostenible
a nivell social, econòmic i
ambiental”. Les persones
interessades a participar
en aquests tallers s’hauran d’inscriure a l’ajuntament o a través de telèfons
i correu electrònic habilitats per aquest motiu que
poden consultar-se al web
municipal.

