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Programaper crear empreses al Pirineu

❘ SORT ❘ Unes 70 persones van acudir ahir a Sort a la pre-
sentació del programa Fita, dedicat a prestar formació i as-
sessorament per a la creació d’empreses en l’àmbit del Parc
Natural de l’Alt Pirineu.

Fira de productes del Parc de l’Alt Pirineu

❘ LLEIDA ❘Arrós de Cardós (Esterri de Cardós) acollirà diumen-
ge una fira de productes del Parc Natural de l’Alt Pirineu i
de l’ovella aranesa, dedicada a la promoció dels productes
artesanals i alimentaris dels 15 municipis d’aquest espai pro-
tegit.

Denuncien acumulació de residus a Seròs

❘ SERÒS ❘AlternativaVerda ha denunciat queVolumen de Ne-
gocios SL, antigaAluminsa de Seròs, acumula residus des de
fa un any a les seues instal·lacions i va exigir a la Generali-
tat que actuï perquè, diu, la llei de residus estableix que aquest
tipus de residus només poden ser emmagatzemats sis me-
sos com a màxim abans de portar-los a una planta especia-
litzada. Un portaveu de l’empresa i la Generalitat asse-
guren que tot és correcte.

Les Borges inicia l’ampliació del cementiri

❘ LES BORGES ❘ Les Borges ha iniciat la remodelació i ampliació
del cementiri municipal, que suposarà 80 nínxols més.

TURISMEDIPUTACIÓ

La reunió entre la Diputació i la Federació d’Hostaleria.

La Diputació distribuirà guies de
foment del català entre turistes
❘ LLEIDA ❘ El Patronat de Turisme
de la Diputació participarà en
l’edició i la distribució de guies
de benvinguda als turistes, ini-
ciativa amb què pretén fomen-
tar el coneixement del català i
la cultura catalana entre els vi-
sitants. D’altra banda, represen-

tants de la Federació d’Hosta-
leria de Lleida es van reunir ahir
amb el president de la Diputa-
ció, Joan Reñé, i el director del
patronat, Jordi Blanch, als quals
van traslladar la seua preocupa-
ció pel descens del turisme i de
l’ocupació.

Promociódel turismedeLleidaen camionsde recorregut internacional■ La Generalitat va presen-
tar ahir set dels 36 camions de transport de mercaderies que participen en una campanya de pro-
moció del turisme català amb la retolació de la part posterior dels tràilers. Dels set camions, dos
estan dedicats a dos de les principals destinacions de Lleida: el Parc Nacional d’Aigüestortes i es-
tany de Sant Maurici i el romànic de la vall de Boí.

❘ SORT/LLEIDA ❘ Els sindicats de
bombers van alertar ahir, des-
prés que sortís a la llum que
els bombers de Sort i Llavor-
sí es proveeixen de gasoil a
Tremp perquè no els fien a
Rialp (vegeu SEGRE d’ahir),
que la crisi ha provocat altres
mancances. En concret, el res-
ponsable d’UGT-Bombers de
la Generalitat,Antonio del

Río, va explicar que “als ma-
gatzems no queden alguns
números de botes forestals,
cosa que es resol amb d’altres
de més antigues que no com-
pleixen els requisits actuals
de seguretat”. Per la seua
part, una portaveu dels bom-
bers va dir que treballen“per
pagar el deute a la gasoline-
ra al més aviat possible”.

Denuncien falta de
botes per als bombers

EMERGÈNCIESPOLÈMICA

Intensa tempesta de pedra
endiferents punts del Pirineu
El granís va caure a la Ribagorça, l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà ||
Vadurarpropdequinzeminuts i novaocasionardanys greus
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Unmoment de la calamarsada que va caure ahir a la tarda a la Vall de Boí.

RODRIGO GONZÁLEZ

H. CULLERÉ
❘ LLEIDA ❘ Una intensa tempesta
de pedra va caure ahir a la tar-
da en diferents punts del Piri-
neu, si bé en principi va causar
únicament alguns danys mate-
rials de poca consideració. La
Vall de Boí va ser un dels mu-
nicipis on la pedra va caure
ambmés força. Cap a les set de
la tarda, va afectar especial-
ment pobles d’aquest munici-
pi com Barruera o Boí, on la
carretera va quedar tenyida de

blanc, ja que la pedra va arri-
bar a cobrir tot l’asfalt. L’alcal-
de de laVall de Boí, Joan Pere-
lada, va explicar que la tem-
pesta va durar uns quinze mi-
nuts i va puntualitzar que els
danys van ser escassos i inici-
alment només van afectar “al-
guns horts”.

Alt Urgell i Pallars Sobirà

La calamarsada va ser tam-
bé breu a la Seu d’Urgell, on la
pedra va caure amb intensitat

durant uns minuts abans
d’amainar, segons sembla sen-
se ocasionar danys de conside-
ració.

També es van registrar tem-
pestes amb granís en altres mu-
nicipis de les comarques piri-
nenques com a Sort.A la capi-
tal del Pallars Sobirà, la pedra
va caure a la tarda barrejada
amb fortes pluges que gaire-
bé no van provocar desperfec-
tes, segons van explicar fonts
municipals.
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