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FOTO: N. Castells¡ La via presenta un estat molt deficient 

La Generalitat millora la 
carretera de la Vall de Boí 
La Generalitat ha iniciat les 
obres de reparació 1 millora de 
la L-500, carretera de la Vall de 
Boí, després de les reiterades 
queixes de l'Ajuntament de la 

Vall de Boí i els usuaris. El mal 
estat de la via ha empitjorat 
aquest estiu passat i s'han mul
tiplicat els sots al ferm. Les obres 
no obliguen a tallar el trànsit. 

FOTO: Aj.VIelha I Les noves instaHacions ocupen 800 metres quadrats 

El nou \skate park' de 
Vielha ja està en marxa 
El nou Skate Park de Vielha ja 
està en funcionament l'Ajun
tament de Vielha e Mijaran ha 
construít aquest nou equipa
ment esportiu municipal a Eth 

Solan, que ocupa uns 800 m2 i 
que està dividit en 3 àrees: Zo
na de Miniramp, Zona de Bowl i 
Zona de Street. Dóna resposta a 
una demanda del jovent. 

El Palau de la Diputació de 
Lleida s'obre al visitant el dia 
de la Jornada del Patrimoni 
El Palau de la Diputació de Lleida 
va obrir les portes el passat dia 7 
d'octubre amb motiu de la cele
bració de les Jornades Europees 
de Patrimoni a Catalunya, que 
van tentr lloc a tot Catalunya en
tre els dies 7 i 9 d'octubre i que 
complien la 31a edició de la seva 
celebració. 

En total, es van inscriure 38 
persones per fer la visita guiada 
del Palau de la Diputació, una ini-

ciativa que es repeteix cada any i 
que serveix per apropar a la ciu
tadania la riquesa i la diversitat 
cultural patrimonial que alberga 
la seu de la institució provincial. 

Els visitants van poder fer el 
recorregut per l'edifici del Palau, 
obra de Celestí Campmany, que 
va ser construït sobre l'antic hos
pici de la ciutat (1795). Tal com 
va explicar la responsable de la 
Secció d'Arqueologia de la Dipu-

Procés participatiu a la Val 
d'Aran per donar l'opinió 
sobre el futur transport intern 
El Conselh licitarà el servei a finals de novembre 

Vielha 
REDACCIÓ 

El Conselh Generau d'Aran prepa
ra la nova licitació del servei de 
transport intern de la Val d'Aran, 
que sortirà a concurs públic a fi
nals de novembre. Per aquest 
motiu, es va iniciar ahir un pe
ríode de consulta per a conèixer 
l'opinió de la ciutadania sobre 
el servei actual i poder recollir 
també propostes de millora que 
seran estudiades per a poder-les 
incloure dins de la nova licitació. 

"Per al govern del Conselh Ge
nerau d'Aran és molt important 
conèixer quina és l'opinió i les 
propostes dels ciutadans i ciuta
danes que utilitzen el transport 
públic per a poder-los oferir el 
millor servei possible, adaptat a 
les seves necessitats i als temps 
actuals" afirmava el conseller 
d'Economia, Turisme i Promoció 
Econòmica, Juan Antonio Serra
no, animant a "tots els usuaris del 

FOTO: LM /Imatge de la seu del Conselh Generau a Vielha 

servei a participar en aquest pro
cés i respondre el formulari abans 
del 30 d'octubre". 

Aquest formulari es pot res
pondre a través d'aquest link, 
i també es penjaran, al llarg 

Tremp acollirà el proper 
17 d'octubre una jornada 
sobre la cuina del corder 
El proper dilluns 17 d'octubre 
l'Espai Cultural La Lira de Tremp 
acollirà una jornada de cuina 
centrada en el producte més em
blemàtic del Pallars : el corder. 
Aquesta proposta d' "Al teu gust 
aliments del Pallars", el progra
ma de l'Ajuntament de Tremp 
que treballa per la difusió, el po-

tació, Maria Pilar Vazquez, al seu 
soterrani es conserven restes de 
les antigues adoberies medievals. 

Els visitants també van gaudir 
de l'impressionant treball de for
ja del balcó del Serraller del1761; 
les pintures de Jaume Minguell 
al primer tram de les escales i de 
Josep Minguell al segon, o la Sala 
Viladrich i el Saló de Plens, amb 
les vidrieres dels balcons que 
s'obren al carrer de la baixada de 
l'Audiència i presidit pel mural del 
pintor Víctor Pérez Pallarès. 

sicionament i la millora del sec
tor agroalimentari del Pallars, i 
la Fundació Alícia s'adreça a pro
fessionals en actiu del sector de 
la restauració, estudiants de cui
na i altres professionals vinculats 
a la ramaderia de l'oví. Tot i que 
la jornada està oberta a curiosos 
i amants de la éuina en general. 

d'aquesta setmana, cartells infor
matius en les parades de autobús 
de la Val d'Aran, amb un codi QR 
que conduirà a l'enquesta per a 
què tohom que ho desitji pugui 
donar el seu parer. 

En el decurs de la jornada tin
dran lloc demostracions de cuina 
a càrrec de xefs convidats, com 
Xixo Castaño (Malena, Gimenells) 
i Joel Castanyé (La Boscana, Bell
vís) i Anjalina Chugani (Soul Spi
ces) i Marc Puig-Pey (Fundació 
Alícia) i xefs pallaresos, com Llo
renç Aguilar (Lo Quiosc, Talarn) 
i Meritxell Tartera i Francesc To
rrents (Hotel Pessets, Sort), Ma
rina Pàmpols (Lo Bueno, Tremp) 
i Mariano Gonzalvo (Lo Paller del 
Coc, Surp). El sommelier David 
Seijas conduirà un maridatge de 
corder amb vins del Pallars. 

Diverses poblacions de les co
marques de Lleida van celebrar 
diferents activitats amb motiu 
d'aquesta jornada. 

FOTO: Diputació de Lleida I Un total de 38 persones van seguir la visita 
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MOTOCICUSMO ~ Mundial 

Mórquez: "Siento que mi 
condición mejora día a día// 
"Phillip lsland es un gran circuito para carrer pera hay 
que tener mucho cuidada con el clima", dice el piloto 
Madrid 
AGENCIA$ 

El piloto cerverino Marc Mar
quez siente que su condición 
"mejora cada día", por lo que 
afronta con ganas, aunque con 
precaución por "el frío y el vien
to", el Gran Premio de Australia, 
penúltima cita de la gira transo
ceanica del Mundial este fin de 
sema na. 

"Phillip lsland es un gran cir
cuito para correr, muy diferente 
a casi cualquier otra pista del 
calendario. He tenido muchas 
carreras memorables allí y casi 
siempre hay batallas bonitas, 
especialmente en las primeras 
vueltas", recordó el piloto de 
Repsol Honda, que ha subido al 
podio de esta cita en seis oca
siones: una victoria en 125cc, 
un segundo y un tercer pues
to en Moto2 y tres victorias en 

FOTO: Repsol Medi I El 'tro de Cervera' va rec~perando la forma 

MotoGP. "Hay que tener mucho 
cuidado allí con el clima, especial
mente este año parece que puede 
ser muy frío y con mucho viento. 
Es algo a lo que tenemos que pres-

tar atención", indicó en declara
dones facilitadas por su equipo. 
"Tenemos que ver qué es posi ble", 
valoró. Àlex Marquez también lle
ga con buenas sensaciones. 

MOTOCICUSMO ~ Competiciones 

FOTO: Pallars Team I la piloto de Menàrguens con su equipo 
-- -------------------

Zaida Teruel, carn peona de 
Catalunya de Super Bike 
La piloto leridana de Menàr
guens, Zaida Teruel Gil, acabó 
en primera posición de féminas 
y S! de la general de 600 centí
metres cúbicos, en el circuito de 
Calafat, donde se disputó la úl
tima carrera del campeonato de 
Catalunya de super bike los días 
8 y 9 de octubre. 

Con 16 pilotes en parrilla. El 
fin de semana, .que empezó con 
agua, tuvo una carrera en se-

co. Zaida, del Pallars Team, que 
este año esta haciendo una de 
sus mejores temporadas, con 
su nueva moto, mejoró en to
das las pruebas de los diferen
tes campeonatos. Donde ya esta 
pensando en la próxima tempo
rada 2023 con nuevos patroci
nadores y conservando los ac
tuales. Zaida ya es campeona de 
Catalunya de Super Bike 600cc 
por tercer año consecutivo. 

FúTBOL SALA~ Torneos lnternaclonales TENIS ~ Competlclones 

El técnico leridano David Viñes 
afronta con "ilusión" el Mundial 
femenino al frente de la Selecció 
David Viñes Mesa, un leridano 
de 36 años, sera el maximo res
ponsable técnico de la Selecció 
Catalana de la FCFS en el Mun
dial femenino de Colombia, una 
compebción que afronta con la 
maxima ilusión y sin complejos, 
aún siendo consciente de las li
mitaciones de su equipo frente 

a los potentes combinades sud
americanes. "Va mos con mucha 
ilusión, porque es una oportu
nidad única en la vida", aunque 
"sabemos la gran diferencia de 
potencial respeto a los equipos 
profesionales", comentó el téc
nico. "No nos marcamos una 
posición concreta", afirma. 

Primera 
jornada de la 
Lliga Benjamí 
McDonalds's 
la Lliga McDonald's lleida cele
bró el pasado sabado la jornada 
inaugural de su 19! edición, co
mo siempre en las pistas del CT 
lleida. A la espera de que la Liga 
Prebenjamín se ponga en mar
cha, los que entraren en acción 
fueron los jugadores y jugadoras, 
mas de 100, de la liga Benjamín. 

FOTO: CT Ueida I la liga tiene como objetivo la formación y la diversión 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado


	M202210121

