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El COU incorporarà una
projecció dedicada als
asteroides i una altra al
cel nocturn del Pirineu
Tanca l’any amb la visita de 35.400
persones i assoleix una xifra “rècord”
El Centre d’Observació de
l’Univers d’Àger incorporarà
dues noves projeccions
aquesta temporada: una
sobre els asteroides i l’altra
sobre el cel nocturn del
Pirineu.
Àger
JUDIT CASTELLÀ
Segons va confirmar el director
del Parc Astronòmic del Montsec,
Salvador Ribas, a LA MAÑANA, la
voluntat és poder “donar continuïtat a les activitats” i per això,
a nivell de continguts, s’afegiran
aquestes dues projeccions noves.
La referent als asteroides portarà
per nom Asteroid, està produïda
pel National Geographic i abordarà “la visió d’una explosió espacial futura”. En aquest cas, es
preveu estrenar-la a principis de
març, mentre que la segona, referent al cel nocturn del Pirineu,
es deixaria per l’estiu.
Aquestes activitats se sumaran a les que el centre ja ofereix i
que han permès tancar una temporada amb 35.400 visitants, una
xifra “rècord” que supera la de
l’any passat, tot i que “hi havia
menys ponts festius”. L’objectiu,
reconeix, era “mantenir-nos en la
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mateixa xifra, però l’hem acabat
superant”. En aquest sentit, Ribas
explica que aquest augment es
deu, bàsicament, a “l’increment
de les visites de grups escolars i a
les visites diürnes”.
Tot i l’augment, constata que
es creix de manera “més lenta”
que l’any 2013, quan es va sortir
de la crisi, i no creu que es pugui créixer molt més. Per això, de
moment, descarta “canvis en el
funcionament”. Aquest auge de
visites a nivell econòmic es tradueix en uns 2,5 milions d’euros
d’impacte, una xifra que no varia

respecte a la temporada anterior.
TELESCOPI DANYAT
Aquesta temporada ja finalitzada ha estat marcada per la
caiguda d’un llamp, que va danyar el sistema de moviment
del telescopi Assumpció Català
durant el mes d’agost. Sortosament, aquest incident, que es va
poder resoldre completament el
mes de setembre, no ha provocat
una disminució dels visitants al
centre, segons assegura el director perquè “no es van cancel·lar
visites”.

Aitona inicia el cobrament
de les primeres taxes per la
gestió de residus de fora
L’Ajuntament d’Aitona ja ha començat a fer el primer cobrament del nou preu públic de la
gestió dels residus que es generen fora de la vila, tal com
es va aprovar el passat mes de
març del 2019, que concretava l’augment del preu en el cas
dels residus generats en habitatges, locals o solars ubicats fora
d’Aitona i que són dipositats de
forma improcedent al municipi.
Aquest rebut, que té un import

de 100 euros per cada dipòsit de
residus que es realitzi dins el terme municipal, afecta únicament
a totes les persones físiques que
dipositin residus al municipi
però que no estiguin subjectes
al pagament de la taxa municipal de gestió de residus del consistori aitonenc. Així mateix, si la
persona que diposita els residus
no s’identifica es considerarà
com a subjecte d’aquest preu
públic.

El Consell del Pallars Jussà
contracta 21 persones amb
el programa de formació
El Consell Comarcal del Pallars
Jussà va presentar ahir el programa de Treball i Formació que
suposa la contractació de 21
persones amb l’objectiu d’afavorir, mitjançant una experiència
laboral i formativa, la inserció
laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones amb especials dificultats d’integració en el
mercat de treball. Els i les participants en aquest programa do-

naran suport a diferents tasques
als municipis de la comarca, a
una entitat municipal descentralitzada, al propi consell comarcal
i fins i tot a una entitat social.
És el setè any que el consell es
presta en aquests tipus d’accions, que sumen un total de 138
contractats. Els contractes tenen
una durabilitat majoritàriament
de sis mesos i estan finançats
pel SOC.

L’entitat Soll de la capital de
l’Urgell convoca una xerrada
sobre tecnologies i infants
L’entitat la Soll de Tàrrega organitz per divendres una xerrada
sobre els infants i les noves tecnologies. L’especialista Montse Camps serà l’encarregada
de parlar de la influència de les
noves tecnologies en els infants
partint de quines són les seves

necessitats reals segons l’etapa
evolutiva en què es troba cada
infant. En aquest sentit, el proper dijous també comencen les
sessions de música per a nadons
impartides per Més que musiquetes i Núria Calaf. Les sessions
seran cada dijous.

Crespín aborda
el despoblament
rural amb els
batlles de Baix
Pallars i Soriguera
El subdelegat de l’Estat a Lleida,
José Crespín, es va reunir ahir
amb els alcaldes de Baix Pallars
i Soriguera per abordar el problema del despoblament rural.
Crespín els va assegurar que amb
el nou Govern a l’Estat es desenvoluparà l’Estratègia Nacional Davant el Repte Demogràfic per donar-hi resposta.
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