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Quinze piscines lleidatanes, amb
el Mulla’t per l’esclerosi múltiple

Un ferit greu i
dos lleus en un
accident a la
Pobla de Segur

S’ha adaptat a la situació actual i a
més s’ha creat una campanya ‘on-line’

Una persona va resultar ahir ferida de caràcter greu i dues van
ser lleus en un accident entre
dos turismes que es va registrar a l’alçada del número 16
de l’Avinguda Estació, a la Pobla
de Segur. En aquest sentit, els
serveis d’emergències van ser
alertats a les 10.34 hores que
s’havia produit un sinistre entre dos vehicles. Ràpidament,
es va activar el corresponent
protocol i fins al lloc dels fets
es van desplaçar els agents dels
Mossos d’Esquadra, efectius
dels Bombers i facultatius del
SEM. Els tres ferits van ser traslladats a l’Hospital del Pallars.

Lleida
REDACCIÓ
El ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’
se celebrarà a alguns dels pobles
de Lleida aquest diumenge 12 de
juliol. Catellserà organitza una
xocolatada popular a les piscines
municipals; Torres de Segre promou un ‘Mulla’t des de casa’, on
convida a tots els veïns del poble
a mullar-se a casa i penjar el seu
vídeo o fotografia a les xarxes socials, i Tàrrega, Plans de Sió i Les
Pallargues són els altres tres municipis que faran la venda del material solidari aquest diumenge a
les seves piscines municipals.
Aquest any, a causa de les circumstàncies especials derivades
de la Covid-19, Bellcaire d’Urgell
va ser el primer poble de la província en celebrar el Mulla’t el
passat 5 de juliol amb molt d’èxit
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i una recaptació de més de 1.100
euros, que augmenta dia a dia
perquè els productes es segueixen venent a l’ajuntament municipal. També, Gimenells va dur
a terme ahir una sessió especial
d’aquagym amb motiu del Mu-

lla’t. A mes, ’Espluga Calba, Vinaixa i Torres de Segre ja tenen activades les seves botigues on-line
on els habitants de cada poble
poden comprar els productes del
Mulla’t o fer petites donacions
per la causa.

La resta de piscines de totes
les comarques lleidatanes han
optat per fer un mulla’t on-line
o un mulla’t al llarg del juliol o
l’agost, adaptant-se a les mesures
de seguretat i higiene que marquen les autoritats sanitàries. Des
de la Fundació Esclerosi Múltiple
es destaca la importància que
tothom es pugui “mullar” en un
context com l’actual, sigui virtuament o presencialment, així com
el pes que té aquesta campanya
per sensibilitzar la societat sobre
l’esclerosi múltiple en temps de
la Covid-19. El Mulla’t s’ha adaptat a les actuals circumstàncies i
enguany tothom es pot mullar de
forma virtual a www.mullat.cat
gràcies a una campanya en col·
laboració amb el grup Gertrudis,
que ha creat la ‘Pitjor cançó de
l’estiu’, una peça que interpretaran durant l’acte central a Barcelona. Els fons recaptats es destinaran a la recerca i a garantir els
serveis d’acompanyament,rehabilitació i formació per a les persones amb esclerosi múltiple.

Concessió d’ajuts
per a l’adequació
d’habitatges de
persones grans
El Consell Comarcal de la Noguera va informar que ahir
que la Generalitat de Catalunya ha obert la corresponent
convocatòria per a la concessió de subvencions per a obres
d’arranjament en l’interior dels
habitatges per millorar les condicions de vida de les persones
grans per a l’any 2020.

Convocatòria de
subvencions per
rehabilitar edificis
residencials
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‘Troba-ho a Balaguer’, la
campanya per reactivar el
comerç i els serveis locals

Una nova experiència de
voluntariat juvenil a Tàrrega
per millorar espais locals

Sota el lema ‘Troba-ho a Balaguer’, la Paeria ha posat en marxa una campanya de comunicació
per visibilitzar tot el teixit comercial, empresarial i de serveis de la
capital de La Noguera, apel·lant
així al consum de proximitat. La
campanya mostra l’àmplia oferta comercial de Balaguer a través de frases pensades per les
diferents tipologies d’empreses
de la ciutat i que posen l’accent

en l’experiència transformadora
d’apostar pel comerç de proximitat allunyant-se de les campanyes
que fomenten la compra compulsiva. ‘Un cafè per canviar el
món’, ‘llibres per viure mil vides’
o ‘uns keds per voltar arreu’ són
alguns dels exemples. En aquest
sentit, el paer en cap, Jordi Ignasi
Vidal, va expressar “que aquesta
pandèmia ens ha de fer repensar
molts hàbits de consum”.

L’Ajuntament de Tàrrega i la Cooperativa de Lleure Quàlia del
Grup Alba van donar el tret de
sortida a la programació de l’Estiu Jove! el passat 29 de juny.
Són un seguit de tallers i activitats dirigides a joves d’entre 12
i 18 anys que es realitzaran al
llarg del mes de juliol. En aquest
sentit, cal indicar que la novetat
d’aquest any és la creació d’un
Camp de Treball Local, una ex-

periència de voluntariat on els
joves ofereixen el seu temps per
donar suport i millorar els espais de la comunitat local i impulsar-hi diferents actuacions.
D’aquesta manera, està previst
que els joves ajudin a instal·lar
un parc infantil a la plaça de
les Nacions, a col·laborar en el
manteniment i reparació de diferents espais de Tàrrega o a enjardinar el Parc de Sant Eloi.

El Consell Comarcal de la Noguera va recordar que la Generalitat ha obert la convocatòria
per a la concessió de subvencions per rehabilitar edificis
residencials, que inclouen les
actuacions per conservació o a
la millora de l’eficiència energètica, entre d’altres.

Arriba la VI Ruta
de la Tapa de
les Borges en
11 establiments
Les Borges Blanques ha organitzat una nova edició de la
Ruta de la Tapa aquest estiu. El
certamen, que enguany arriba
a la sisena edició, tindrà lloc els
dies 10 i 11, 17 i 18, 24 i 25 de
juliol i compta amb la participació d’11 establiments que oferiran, com a mínim, 22 tapes.
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Es convoquen
noves places
sanitàries a la
Val d’Aran
Aran Salut S.L. ha decidit reobrir el procés públic de selecció de personal que va iniciar
abans de la crisi sanitària provocada pel Covid-19 i que es
va haver de paralitzar a causa de l’emergència sanitària.
D’aquesta manera, s’iniciaran
les proves selectives per a la cobertura de 15 contractes indefinits per 15 llocs de treball de
la plantilla laboral. El període
d’admissió de sol·licituds i documentació finalitza el dilluns
13 de juliol a les 14.00 hores.
Per a més informació es pot
consultar la pàgina web d’Aran
Salut S.L.

Finalitzen les
obres per millorar
el carrer Sant
Ramon de Portell
Després de gairebé dos mesos
de treball, les obres del carrer
Sant Ramon de Portell –que incloïen la millora de paviments,
la xarxa d’abastament d’aigua i
de clavegueram– es van donar
per finalitzades. El cost ha estat 23.544,26 euros; d’aquests,
9.368,27 els ha cobert l’Ajuntament amb fons propis, mentre
que 14.185.99 provenen d’un
ajut de la Generalitat de Catalunya.

Localitzen dues
llúdrigues mortes
a prop del riu Segre
i del Pallaresa

El “cosmopolitisme rural” i les
polítiques per a segons residents,
eines per mantenir els micropobles
Ricard Morén, del projecte ‘Hamlets’, proposa
una nova agència per afavorir el seu repoblament
El professor de Geografia
de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB),
Ricard Morén, creu quecal
impulsar polítiques
públiques per a segons
residents de municipis de
muntanya que es plantegin
fer un canvi de vida.
Puigcerdà
acn
“De la mateixa manera que Barcelona és una ciutat cosmopolita, innovadora i atractiva a nivell mundial; té molta població
de diferents llocs del món. Existeix també un cosmopolitisme
rural? No és tant visible?”. Són
dues de les preguntes que planteja Morén, director del projecte
Hamlets. Immigració i desenvolupament sostenible als micropobles.
Morén creu que “aconseguir
que les persones que habiten el
territori de muntanya els caps de
setmana puguin ampliar la seva
estada de forma més permanent

durant la setmana” pot ser una
bona manera de lluitar contra la
despoblació que pateixen aquestes zones. De fet, arran de la pandèmia del Covid-19, aquesta és
una qüestió que una part de la
societat està posant sobre la taula i, per aquest motiu, l’investigador defensa la posada en marxa
de polítiques públiques específiques per aquest col·lectiu; “pel
qual anar a viure a un poble no és
ciència-ficció”.
El professor de la UAB creu que
cal abordar millores en les comunicacions terrestres i en l’àmbit
de les telecomunicacions, coincidint amb les principals reivindicacions històriques del territori; però també aèries, impulsant
nous petits aeròdroms i heliports.
Al mateix temps, defensa la necessitat de descentralitzar l’accés
dels serveis comarcals, sovint situats només a les seves capitals,
a més de desenvolupar més campus en zones rurals a partir dels
què ja existeixen actualment i seguint l’exemple d’altres països.
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Una altra de les propostes
passa per la creació d’una nova
agència, amb pressupost propi i
emmarcada dins d’organismes ja
existents, que vetlli pel repoblament dels micropobles. La idea
seria que compti amb un cos de
funcionaris format per “professio-

nals capacitats per realment saber les solucions als problemes”
i que aquests es puguin moure
per tot Catalunya amb l’objectiu
d’apropar aquest tipus de polítiques al territori, escoltant als
veïns que hi resideixen i deixant
de fer-les tant “des de fora”.

Els Agents Rurals han recollit
en el transcurs de pocs dies dos
cadàvers de llúdrigues, que van
morir a causa d’atropellaments
en carreteres pròximes als rius
Segre i Noguera Pallaresa i van
demanar els conductors extremar les precaucions.

Troben un cadàver
d’un voltor en una
bassa a Tremp
Els Agents rurals, després de
l’avís de l’associació GREFA, va
trobar el cadàver d’un voltor
negre ofegat en una bassa d’incendis a Tremp. Al dipòsit es
van trobar restes d’altres ocells
ofegats anteriorment i van emplaçar el propietari a omplir-lo i
muntar una rampa.
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Operaris inicien la reparació
de la L-500 a la Vall de Boí

L’Aran implementa codis
QR per consultes turístiques

La carretera L-500, que transcorre des del desviament de l’N230 després del Pont de Suert
fins a Caldes de Boí, travessant
bona part de la Vall de Boí va

rebre ahir la primera brigada
d’operaris per fer les tasques de
reparació necessàries, sobretot
tapar els diversos forats que hi
havia.

Les oficines de Torisme Val d’Aran
compten amb un nou sistema QR
per a consultar els fulletons turístics, amb l’objectiu d’adaptar
el turisme del territori a aquesta

tecnologia i de reduir l’ús de paper i oferir als visitants un mètode d’informació turística més segur i amb menys contacte per a
evitar la propagació del Covid-19.

