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LAeroport d'Andorra-la Seu 
registra 7.500 passatgers 
en els vuit mesos del 2022 
L'Aeroport d'Andorra-la Seu 
d'Ur¡ell ha realstrat durant 
el que va d'any un auament 
passataers respecte al 2021 
del 70%, seaons el darrer 
Informe que s'ha publicat 
per Aeroports de Catalunya. 

Montferrer i Castellbò 
ACN 

L'Aeroport d'Andorra-la Seu d'Ur
gell ha registrat 7.476 passat
gers en els primers vuit mesos 
d'aquest 2022, una xifra que si 
es compara amb el mateix ter
mini del 2021, quan n'hi va haver 
6.846, representa un increment 
del 70%. 

Segons es desprèn del darrer 
informe publicat per Aeroports 
de Catalunya, els mesos amb una 
major ocupació han estat els de 
juny (1.057 passatgers), gener 
(1.030 passatgers) i febrer (1.006 
passatgers). En aquests dos dar
rers casos, l'augment ha estat del 
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370% i del103% respectivament. 
Les dades de passatgers con

trasten, però, amb les operaci
ons globals que s'han efectuat 
a t'equipament durant aquest 
mateix termini de temps, en què 
s'han fet un total de 4.308 opera
cions, una xifra inferior a la que es 

va registrar el mateix període del 
2021, quan n'hi va haver 4.905. 

Precisament, cal tenir en 
compte que els mesos en què 
s'han registrat menys operaci
ons han estat els de febrer (394, 
-48%), agost (410, -12%) i juliol 
(471, -18%). 

Renfe recupera onze trens 
Avant i augmenta 1/ oferta 
de freqüències en els AVE 
A partir de 1'1 d'octubre, Renfe 
recupera onze trens Avant a la 
setmana a ta relació Saragos
sa-Calatayud i amplia la seva . 
oferta AVE que enllaça Saragos
sa amb Madrid i Barcelona, amb 
catorze noves circulacions set
manals. Renfe augmenta també 
la seva oferta d'AVE entre Ma
drid, Saragossa i Barcelona amb 

trens nous i més freqüències. A 
més, suma noves freqüències a 
les re lacions ja existents de l'A VE 
que surt de Madrid a les 15.30 
ets divendres i dissabtes, amb 
parades a Calatayud, Saragos
sa, Llei~a i Camp de Tarragona 
passa a ser diari, i el t ren Ma
drid-Barcelona de les 18.30 cir
cularà també els dissabtes. 

Tremp se suma a la Setmana 
de l'Energia Sostenible amb 
actes a l'espai la Central 
Del 26 al 30 de setembre se ce
lebra a nivell europeu la Setma
na de l'Energia Sostenible per 
a conscienciar ta societat de 
ta necessitat d'implementar el 
nou model energètic basat en 
eficiència energètica, producció 
d'energia d'origen renovable i el 
paper clau de la ciutadania i les 
comunitats en aquest nou mo
del. A Catalunya, la Setmana es 

promou des de I'ICAEN (Institut 
Català de l'Energia) i les pro
postes divulgatives s'estenen al 
llarg del mes d'octubre. A Tremp 
s'han volgut sumar a aquesta 
tasca divulgativa i ho fan a tra
vés de les propostes de l'Espai 
Patrimonial la Central que els 
ajuntaments de Tremp i Talarn 

· gestionen a la central hidroelèc
trica d'ENEL. 

ANUNCI 

CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS DE L'ANY 2022 
DEL SERVEI D'EDUCACIÓ DE LA REGIDORIA 
D'EDUCACIÓ, COOPERACIÓ, DRETS CIVILS I 
FEMINISMES DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA 

Termini de presentació de sol· licituds fins el 5 d'octubre de 2022: 

2a. Convocatòria de subvencions per potenciar l'èxit educatiu 
en el marc del Pla Educatiu d'Entorn (L.10-7) (Bop 181 de 20 
de setembre de 2022) 

Termini de presentació de sol·licituds fins el6 d'octubre de 2022: 

Convocatòria de subvencions per a potenciar l'escolaritat en 
educació infanti l en zones amb dèficit d'oferta municipal per a 
l'any 2022. (L-10.6) (Bop 182 de 21 de setembre de 2022) 

Termini de presentació de sol·licituds fins el 20 d'octubre de 2022: 

Convocatòria de subvencions per al foment de les activitats de 
les associacions de familiars d'alumnes de la ciutat de Lleida (o 
associacions de pares i mares - Ampas) per a l'any 2022 
(L.10-1) MODALITAT A (Bop 181 de 20 de setembre de 2022) 

Convocatòria de subvencions per a les entitats que treballen en 
el món de l'educació a la ciutat de Lleida per a l'any 2022 
(L.10-2) (Bop 181 de 20 de setembre de 2022) 

Termini de presentació de sol· licituds fins el24 d'octubre de 2022: 

Convocatòria de subvencions per al foment de les activitats de 
les associacions de familiars d'alumnes de la ciutat de Lleida (o 
associacions de pares i mares - Ampas) per a l'any 2022 
(L.10-1) MODALITAT 8, Projectes patis escolars. (Bop 183 de 
22 de setembre de 2022) 

Per a més informació Bases, Convocatòria i models us podeu 
adreçar a: 

Pàgina web Paeria: http://www.paeria.cat/subvencions 
Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana 
Rambla de Ferran, 32, 25007 Lleida 
Tel. Informació Municipal: 01 O LA PAERIA 

+ Ajuntament de Lleida 
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Gastronomia i bestiar, protagonistes 
El tret de sortida de la fira Fira Ra
madera de la Pobleta de Bellveí 
serà la 7a jornada de transferèn
cia Embotits del porc. Patrimoni 
gastronòmic i cultural del Pallars, 
organitzada per l'Escola Agrària 
del Pallars, i que tindrà lloc avui 
divendres 30 de setembre. 

El dissabte 1 d'octubre se ce
lebrarà la Sa edició del Concurs 
Comarcal de Cavall Pirinenc Ca
talà (CPC), amb una quarantena 
d'exemplars, procedents d'explo
tacions del Pallars Jussà. 

I el diumenge 2 d'octubre tin
drà lloc el 24è Concurs d'Animals 
de Raça Bruna dels Pirineus, amb 
una cinquantena de vaques de 

divendres, 30 setembre 
Jornada tècnica 

Embotits del porc. Patrimoni 
gastronòmic i cultural del Pallars 

17.30 h Benvinguda i 
presentació de la jornada 

ll·lm. Sr. Josep Maria Dalmau. 
Alcalde de la Torre de Capdella 

Sra. Mari Pau Montoro. 
Directora de l'Escola Agrària 
Pallars 

17.40 h Introducció a càrrec 
de Jaume Badia, representant 
del gremi de carnissers i 
cansaladers 

18.15 h Elaboració dels 
embotits del porc a càrrec de 
Nati Fayos, mestra artesana de 
Casa Fonso i Roser Planes, de Ca 
d'Antema. Petita degustació. 

20.00 h Documental de Manel 
Dalmau La matança del porc 

20.30 h Cloenda de la jornada 

dissabte, 1 octubre 
07.30 h Entrada d'animals 

09.00 ha 12.00 h Esmorzar 
popular Preu: 7 € 

A partir de les 10.30 h 
Demostració d'oficis artesans: 
ferrador, cisteller, baster, 
matalasser, demostració amb 
teler (La Fàbrica) 

Demostració de l'Associació de 
Puntaires de la Vall Fosca Lloc: 
plaça del Portal 

Degustació de mostillo i freginat 
dels veïns i les veïnes de la 
Pobleta 

10.00 h a 14.00 h i 16.00 h a 
20.00 h Exposició Era, era ... i 

diferents races, d'una quinze
na d'explotacions, la majoria del 
municipi. 

En aquesta edició, que comp
tarà amb la presència de la con
sellera de Drets Socials, Violant 
Cervera, s'incorpora una novetat 
en el lliurament de premis: es 
passejaran per la pista els animals 
premiats. 

Durant els dos dies es podran 
veure demostracions d'oficis com 
les puntaires de la Vall Fosca, el 
matalasser, la telera, el ferrador, 
el cisteller o el baster; podrem 
degustar el mostillo o el freginat 
de la mà dels veïns i veïnes de la 
Pobleta de Bellveí; podrem tor-

ara ni paller ni era, realitzada 
pel Museu Hidroelèctric de 
Capdella i les veïnes de la 
Pobleta Lloc: casa de la vila 

Taller ceràmic- exposició de La 
Santolina 

Durant tot el dia 

La Fireta. Espai de jocs i tallers 
per als més petits 

lloc: plaça Major 

11.00 h Inauguració de la Fira i 
inici del 8è Concurs Comarcal de 
Cavall Pirinenc Català 

12.00 h Lliurament de premis 

17.00 h Sortida dels animals del 
recinte firal 

17.30 h Taller de circ 

18.30 h Concert amb les 
acordionistes i percussionistes 
de DIÀDONA, Associació 
de dones acordionistes i 
percussionistes del Pirineu 

20.00 h Correfocs (inici al 
baixador del Portal) 

21.30 h Sopar de fira a càrrec 
de l'Hotel Montseny, l'Hotel Vall 
Fosca i el Càmping Vall Fosca. 
Preu: 20 € 

23.00 ha 1.30 h Ball de fira amb 
Marí Alba 

Durant tot el dissabte, 
música pels carrers amb els 
Xafarrostolls de Sort 

diumenge, 2 octubre 
07.30 h Entrada d'animals 

10.00 h 24è Concurs de Vaca 
Bruna dels Pirineus, Mostra i 
mercat d'altres races (vaques 
de raça bruna dels Pirineus, 
llemosina, salers i flevick) i 
mostra d'ovella xisqueta. 

nar a degustar el menú típic de 
Fira que és la girella, cap i pota de 
corder i les postres de músic als 
restaurants del poble, i podrem 
comprar productes artesanals de 
tot tipus. 

LA FIRETA PER ALS INFANTS 

Durant els dos dies, els més 
petits trobaran un espai pensat i 
dissenyat especialment per a ells, 
la Fireta, que s'ubicarà a la plaça 
major de la Pobleta. A la Fireta, 
els nens i les nenes podran jugar 
i participar en els diferents tallers 
que s'hi organitzaran. Aquest any 
també hi haurà un taller de circ 
dissabte a la tarda. 

A partir de les 10.30 h 

Demostració d'oficis artesans: 
ferrador, cisteller, baster, 
matalasser, demostració amb 
teler (La Fàbrica) 

Demostració de l'Associació de 
Puntaires de la Vall Fosca. Lloc: 
plaça del Portal 

Demostració d'elaboració de 
sabó de casa, dels veïns i veïnes 
de la Pobleta 

Degustació de mostillo i freginat 
dels veïns i les veïnes de la 
Pobleta 

10.00 h a 14.00 h Exposició 
Era, era ... i ara ni paller ni 
era, realitzada pel Museu 
Hidroelèctric de Capdella i les 
veïnes de la Pobleta. Lloc: casa 
de la vila 

Taller ceràmic - exposició de La 
Santolina 

Durant tot el mati 

La Fireta. Espai de jocs per als 
més petits. Lloc: plaça Major 

11.00 h Concurs de Vaca Bruna 

12.00 h Lliurament de premis 
del Concurs de Vaca Bruna i 
sortida a pista dels animals 
premiats 

Durant el diumenge al matí, 
música pels carrers amb el grup 
Extremòfils 

nota 
Fira de productes artesans 
durant tot el cap de setmana als 
carrers de la Pobleta de Bellveí 

Els restaurants del poble 
oferiran el menú de Fira: girella, 
cap i pota de corder i postres de 
músic. 
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