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medi ambient residus
c.g.a.

Aran fa una crida al civisme per evitar que els contenidors es desbordin
❘ vielha ❘ El Conselh Generau va 
fer ahir una crida al civisme 
per evitar que els contenidors 
es desbordin després que una 
illa de dipòsits a Vielha hagi 

aparegut plena de residus. El 
síndic, Paco Boya, va apuntar 
que es deu a una mudança o a 
treballs de neteja en una sego-
na residència, encara que va 

assegurar que durant aquests 
dies no s’han produït més epi-
sodis d’aquest tipus. Va recor-
dar que aquestes accions són 
sancionables.

Construeixen 
una nova línia 
elèctrica a Les

energia

❘ les ❘ Endesa ha invertit més 
de 43.000 euros per construir 
una nova línia de mitjana 
tensió i reforçar el servei a 
Les. Amb aquesta ha tancat 
una “anella elèctrica” per 
incrementar la qualitat i la 
continuïtat del subministra-
ment. També ha reformat un 
centre de transformació amb 
noves tecnologies i se n’ha 
millorat un altre. 

Així doncs, la companyia 
ha traçat un nou tram de 310 
metres de cablatge que per-
met unir la xarxa amb nou 
centres de transformació si-
tuats al nucli urbà.

L’excap de 
Govern Toni 
Martí deixa DA

andorra

❘ lleiDa ❘ L’excap de Govern 
d’Andorra, Toni Martí, va 
anunciar divendres al presi-
dent de Demòcrates d’An-
dorra (DA) i cap del govern 
del Principat, Xavier Espot, 
la baixa com a afiliat, enca-
ra que va manifestar la se-
ua voluntat de seguir com a 
simpatitzant. Així mateix, 
Martí descarta també una 
nova aventura política i va 
assegurar que ara necessita 
“descansar de la política”,  
“que ha estat massa a la me-
ua vida”, segons va publicar 
ahir el Diari d’Andorra.

Mobilització l’estiu passat de veïns de Camarasa per exigir neteja a la Platgeta.

acn

e. Farnell
❘ camarasa ❘ L’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) ha denegat a 
l’ajuntament de Camarasa ajuts 
per redactar un pla d’usos que 
reguli i ordeni la zona recrea-
tiva del parc de Maria Rúbies, 
coneguda com la Platgeta, i l’en-
torn de l’embassament de Sant 
Llorenç de Montgai. L’ACA con-
sidera que tota l’àrea es troba 
“íntegrament” a l’àmbit hidro-
gràfic de les conques catalanes 
de l’Ebre, on l’ens de la Gene-

ralitat no té competències en 
aquesta matèria. Així mateix, 
aquest organisme considera que 
la redacció del pla d’usos corres-
pondria a la CHE. 

El consistori ha iniciat els trà-
mits amb la CHE i Endesa per 
aconseguir la cessió d’aquest 
espai natural i estudiar com 
afrontar la redacció del pla per 
compte propi. 

S’ha de recordar que el con-
sistori ja va redactar una orde-
nança municipal que delimita 
les zones de bany, prohibeix 
aparcar al camí d’accés, acam-
par, i regula la recollida d’es-
combraries, i l’ús d’aparells de 
música, entre altres aspectes.

L’ACA nega ajuts a un pla per 
preservar la Platgeta de Camarasa
Al considerar que l’àrea recreativa és a la conca de l’Ebre i és competència de la 
CHE || El consistori demana la cessió de terrenys a aquest ens estatal i a Endesa

regulació zones de lleure

Regular els usos 
turístics del pantà, 
només si ho 
demana el municipi
n La Generalitat va avan-
çar, en una resposta par-
lamentària del passat dia 
20, que igual que s’ha fet 
a l’embassament de Rialb 
i s’està treballant al de 
Canelles, l’ordenació de 
les activitats a la làmina 
d’aigua de l’embassament 
de Camarasa s’ha de pro-
posar per les administra-
cions locals a la Confe-
deració Hidrogràfica de 
l’Ebre (CHE) per a la seua 
aprovació per part de la 
junta de Govern d’aquest 
organisme. 

No obstant, el consisto-
ri no ha demanat regular 
activitats a l’embassament 
de Camarasa, sinó al de 
Sant Llorenç i el parc Ma-
ria Rúbies. 

Així mateix, el consis-
tori ha sol·licitat ajuts a 
l’ACA per finançar la nova 
senyalització, implemen-
tar mesures de seguretat, 
neteja i millorar els acces-
sos en aquest espai natu-
ral que cada any reuneix 
milers de turistes.

aCCeSSoS
a l’estiu es van tancar els 
accessos a aquest espai i  
es van fer campanyes per 
fomentar la sostenibilitat

municipis projectes
c.c.p.j.

Un dels cartells que s’han instal·lat a les entrades de Tremp.

Instal·len cartells informatius del 
Geoparc a les entrades de Tremp
❘ tremp ❘ El Geoparc Orígens ha 
instal·lat cartells informatius 
sobre aquesta distinció de la 
Unesco a les entrades a Tremp. 
En total, s’implantaran una 
quarantena de senyals al Jussà 
per anunciar als visitants que 
es troben en un territori Geo-

parc, que suposa una superfície 
de 2.000 quilòmetres quadrats 
entre el Jussà, Sobirà, Noguera 
i Alt Urgell. Aquesta actuació 
compta amb un pressupost de 
86.000 euros i està finançada 
per fons Feder, la Diputació i 
l’associació Geoparc.
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Nens patinant a la pista de gel de la plaça Sant Joan de Lleida la tarda del 24.

maite monné

redacció
❘ lleiDa ❘ L’esperit nadalenc enva-
eix aquests dies les comarques 
lleidatanes, que organitzen 
diferents activitats com parcs 
infantils a Guissona, Tremp, 
Cervera, les Borges Blanques, 
o Torrefarrera que obriran les 
portes aquest 27 i s’afegeixen 
així als parcs d’Agramunt i Bell-
puig, que es van inaugurar di-
lluns passat. A Lleida, més de 
3.000 nens i nenes aprendran 
a fer pa de la mà del Gremi de 
Forners de les Terres de Lleida 
durant la 29a edició del Cuca-
lòcum, que també s’inaugura 
aquest divendres a partir de les 
12.00 hores als pavellons 3 i 4 
de Fira de Lleida i que acollirà 
fins a 50 propostes diferents. 
Així mateix, l’agenda nadalenca 
també compta amb nombro-
sos concerts de nadales, com 
per exemple el de Castellserà, 
amb la coral Flors d’Urgell per a 
avui dimecres 25 a la parròquia 
del poble, o el concert de Sant 
Esteve que acull l’església de 
Santa Maria d’Agramunt amb 
les corals Avui i Bon Cant. A 
la capital de Ponent, entre les 
activitats més atractives per 
als petits, destaca la pista de 
gel instal·lada a la plaça Sant 
Joan, que no tanca durant els 
dies festius.

D’altra banda, la Paeria va 
llançar ahir la campanya Fes-
tes de Nadal amb Qualitat per 
tal de promoure unes festes 
nadalenques perquè la socie-
tat lleidatana pugui gaudir de 

el nadal és cosa de nens
cucalòcum, que obre el 27, ensenyarà a fer pa a 3.000 petits forners || Campanya 
de la Paeria contra el consum d’alcohol i drogues en aquestes festes

tradicions lleure

manera cívica també en dies 
com ara la nit de Cap d’Any. 
Un total de 21 locals de lleure 
s’han sumat a aquesta iniciativa 
i repartiran un kit dels sentits 
amb diferent material sobre 
prevenció del consum de dro-
gues i alcohol.  El Nadal també 
és present en moltes associaci-
ons de veïns com per exemple 
la del barri Jaume I de Lleida, 
que ahir va celebrar un concert 
de nadales amb la Coral de la 
residència de jubilats Bonaire i 
van fer cagar el tió.

associació De veïns jaume i

Jaume I 
celebra  
el Nadal
l’associació 
de veïns del 
barri jaume i 
de lleida va 
celebrar el 23 a 
la seu social la 
tradicional festa 
de nadal amb 
un concert de 
nadales i van 
fer cagar el tió.

el cafè filtrat 
redueix el risc de 
diabetis tipus 2

salut

❘ maDriD ❘ El mètode de prepa-
ració del cafè influeix en els 
efectes que té sobre la salut 
i ara una investigació de la 
Universitat de Chalmers i la 
Universitat d’Ume (Suècia) 
ha evidenciat que el de fil-
tre ajuda a reduir el risc de 
desenvolupar la diabetis ti-
pus 2. 

I és que, els experts han 
identificat unes molècules es-
pecífiques a la sang, denomi-
nades biomarcadors, que in-
diquen la ingesta de diferents 
tipus de cafè i que s’utilitzen 
per a l’anàlisi al calcular el 
risc de diabetis tipus 2.

un 43,6% dels 
espanyols, amb 
aïllament social

estudis

❘ barcelona ❘ Un 43,6% dels 
espanyols se senten sols o 
bé pateixen aïllament soci-
al, segons un estudi promo-
gut per l’Observatori Social 
de la Caixa, que alerta del 
greu problema que la solitud 
suposa per a aquells que la 
pateixen. 

“La solitud és un greu pro-
blema social i de salut pública 
de primera magnitud”, se-
gons aquest estudi elaborat 
per Javier Yanguas, Amaya 
Cilvetti i Cristina Segura, del 
programa de Persones Grans 
de La Caixa.

un conte explica la  
història del xocolate  
a la pedra d’agramunt
Basat en els records de carme Jolonch

publicacions tradició

La il·lustradora del conte ‘el batec de la carme Jolonch’, Maria del Pilar Villaverde, ahir.

Segre tàrrega
❘ agramunt ❘ El procés artesà 
d’elaboració del xocolate a la 
pedra d’Agramunt deixarà de 
ser un secret gràcies al conte El 
batec de la Carme Jolonch, un 
projecte de la il·lustradora local 
Maria del Pilar Villaverde amb 
textos de Mei Vidal. Villaverde 
va explicar ahir que es tracta 
d’un “conte molt humà ple de 
records”. En aquest sentit, el 
conte explica tot el procés ar-
tesà d’elaboració del xocolate 
a la pedra d’Agramunt, pas a 
pas, a través de la infantesa de 
Carme Jolonch, agermana del 
propietari de Xocolata Jolonch 
abans que Ángel Velasco ad-
quirís la firma. 

Segons Villaverde, “tot va 

començar quan vaig conèixer 
Carme Jolonch (encara viva), 
vam tenir una gran connexió i 
des d’aleshores la visito habitu-
alment i li porto sempre xoco-
late a la pedra, que assaboreix 
amb la mirada perduda. Un dia 
li vaig preguntar pel seu millor 
record de la infantesa i ràpida-
ment va respondre: “El jardí 
de casa quan era petita i juga-
va amb els meus germans’”. A 

segre tàrrega

partir d’allà, Villaverde es va 
inspirar i va començar a crear 
el conte, que ha comptat també 
amb la col·laboració d’Alfons, 
que al costat d’Antonio és un 
dels treballadors més veterans 
de la fàbrica.

El batec de la Carme Jo-

lonch, editat per Pagès Editors, 
pot adquirir-se des del dia 24 
de desembre a les botigues de 
Torrons Vicens i Xocolata Jo-
lonch d’Agramunt i es preveu 
que ben aviat arribi a les lli-
breries del municipi. La pri-
mera tirada, en català, és de 

2.000 exemplars. La presen-
tació oficial del conte es farà 
pròximament. Maria del Pilar 
Villaverde és també la il·lus-
tradora dels quatre dissenys 
acolorits que van estrenar els 
embolcalls de Xocolata Jolonch 
el mes de maig passat.

VeNda
el llibre pot adquirir-se  
a les botigues de torrons 
vicens i Xocolata jolonch 
d’agramunt
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