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Veïns d’Os de Balaguer firmant la sol·licitud per instal·lar un caixer a la zona.

LES ASPRES

E. FARNELL
❘ OS DE BALAGUER ❘ L’Associació de
Comerciants i Empresaris Les
Aspres del Montsec, amb seu a
Os de Balaguer, i els pobles dels
voltants de la zona del Montsec
han iniciat una recollida de fir-
mes per sol·licitar a les entitats
bancàries la instal·lació d’un cai-
xer automàtic al municipi d’Os
de Balaguer que doni cobertu-
ra a tota l’àrea d’influència.

Actualment, i després d’una
setmana del començament de la
iniciativa, ja s’han aconseguit
més de 500 firmes de veïns i vi-
sitants a la zona.

En aquest sentit, el col·lectiu
considera que els pobles d’Os de
Balaguer, Masos,Vilamajor, les
Avellanes,Alberola, Tartareu,
Àger i el monestir de lesAvella-
nes conformen un territori amb
una forta empenta turística i co-
mercial, “un entorn amb gran
quantitat de valors naturals i pa-
trimonials que durant els dies
festius i caps de setmana congre-
ga centenars de persones a la zo-
na”, va apuntar Jaume León, un
dels membres de l’entitat LesAs-
pres.

Els habitants i visitants
d’aquesta zona de la Noguera
utilitzen habitualment els ser-
veis del poble d’Os de Balaguer,
comerços, bars, restaurants,
agència de viatges i visites. Per
aquest motiu, els veïns de la zo-
na s’han mobilitzat per sol·lici-
tar un caixer automàtic. “Cre-
iem bàsic i necessari disposar de

ElMontsec reuneixmés de 500
firmes per exigir un caixer automàtic
Empresaris d’Os de Balaguer i altres pobles el reclamen a les entitats bancàries

TURISMEDINAMITZACIÓ

les eines que permetin agilitzar
comercialment el desenvolupa-
ment del territori, i per aquest
motiu hem iniciat aquesta cam-
panya, amb l’única finalitat
d’aconseguir un bé comú per a
aquesta zona de la Noguera”,
va apuntar León.

Així mateix, el col·lectiu man-
tindrà la recollida de firmes fins
a finals de setembre i després
s’entregaran a les diferents en-
titats bancàries establertes a la
comarca.

■ L’associació LesAspres del
Montsec, ambmés d’una vin-
tena de socis, va ser creada el
2010 per comerciants i em-
presaris de la zona del Mont-
sec de diferents sectors (agro-
alimentari, turístic i de ser-
veis), des de Balaguer fins a
Tremp, amb l’objectiu de di-

namitzar el territori a través
de l’organització d’activitats
diverses que generessin tràn-
sit de visitants i, així, donar
a conèixer el territori i poten-
ciar l’economia del Montsec.
Són diverses les activitats que
es poden portar a terme a la
zona.

Unazona turística i comercial en
quèes congreguenmolts turistes

❘ SANT LLORENÇDEMONTGAI ❘ L’ordina-
dor del consultori mèdic de Sant
Llorenç de Montgai fa sis mesos
que no funciona, fet que impos-
sibilita al facultatiu de capçale-
ra poder sol·licitar analítiques,
revisar l’historial clínic dels usu-
aris o emetre les receptes elec-
tròniques. En aquest sentit, els
informàtics de l’Institut Català
de la Salut (ICS) han revisat l’or-
dinador i han manifestat que es
tracta d’un problema d’ampla-
da de línia.

Per la seua part, la companyia
telefònica va assegurar que el
sistema no té cap problema i que
estan així fa més de sis mesos.

Una problemàtica que recau
en el servei als usuaris del con-
sultori mèdic de Sant Llorenç
que comparteixen el metge de
capçalera amb els municipis de
Cubells i Camarasa, i que úni-
cament passa visita una hora a

El metge de Sant Llorenç, sense accés a la xarxa
Des de fa sis mesos, el facultatiu de Sant Llorenç de Montgai té dificultats
informàtiques que impossibiliten programar visites i emetre receptes electròniques

SANITATATENCIÓMÈDICA

El metge passa consulta una hora a la setmana.

la setmana. Fa un any, els usu-
aris ja van veure reduït a la mei-
tat l’horari de consulta i si ne-
cessiten atenció la resta de la set-
mana, s’han de dirigir a Cama-

rasa unes hores concretes o al
centre d’atenció primària de Ba-
laguer (CAP).

En aquest sentit, el metge de
capçalera, Joan Bargés, va apun-

tar els inconvenients que supo-
sa no disposar d’un bon equip
informàtic perquè no poden fer
“pràcticament res; sense ordi-
nador, la consulta perd sentit,
perquè aquests problemes difi-
culten l’atenció mèdica als ve-
ïns”.Així mateix, la infermera
Montserrat Giralt va assenyalar
que en cas de no solucionar-se
la problemàtica al més aviat pos-
sible, “seria més efectiu que
l’ajuntament de Camarasa ha-
bilités un servei de taxi per als
usuaris fins a Camarasa que
obrir aquest consultori a Llorenç
un dia a la setmana”.

Lleida tancarà
elmes d’agost
amb un 60%
d’ocupació
Descens del turisme
rural entre un 5 i 10%

TURISME

❘ LLEIDA ❘ La província de Llei-
da tancarà el mes d’agost amb
una ocupació turística del
60%, entre un 5% i un 10%
menys que el mateix mes de
l’any anterior, segons va ex-
plicar el president de la Fede-
ració d’Hostaleria, Juan An-
tonio Serrano.També va in-
dicar que aquesta mitjana és
la xifra més baixa de la his-
tòria del mes d’agost, “cosa
que demostra que continua
la tònica de descens des del
mes d’abril”. Serrano va cri-
ticar la falta d’implicació ins-
titucional pel turisme d’inte-
rior i de muntanya. No obs-
tant, el president de la Fede-
ració d’Hostaleria de Lleida
va afirmar que les comarques
de l’Alta Ribagorça i el Pallars
Sobirà presentaran una ocu-
pació que arribarà al 70%,
“al tindre els hotels de l’esta-
ció d’esquí tancats i per la fal-
ta del places; a laVal d’Aran
l’ocupació no arribarà al 60%
i a l’Alt Urgell no se supera-
rà el 40% d’ocupació”.

Obres a la C-13 al seu pas
pel centre de Tremp
❘ TREMP ❘Aquesta setmana s’han
portat a terme les obres de
millora en la pavimentació de
la C-13 al seu pas pel centre
deTremp. L’actuació ha con-
templat l’eliminació dels clots.

Lapàginawebmunicipal
de Sort, denouoperativa
❘ SORT ❘ El web municipal de
Sort, bloquejat almenys des
de dissabte passat per un vi-
rus troià, va tornar ahir a fun-
cionar amb normalitat.

Tàrrega debatrà el nom
deplaça Espanya
❘ TÀRREGA ❘Tàrrega obrirà un di-
àleg amb els veïns de la pla-
ça d’Espanya sobre un possi-
ble canvi de nom.

2x1 a Port Ainé per
tancar l’estiu
❘ RIALP ❘Avui i demà, l’estació
del Pallars oferirà un 2x1 en
totes les seues activitats per
donar per finalitzada la tem-
porada d’estiu.

Vielha inverteix 62.000
euros en el Palau de Gel
❘ VIELHA ❘ El consistori deVie-
lha invertirà 62.000 euros per
cobrir part del dèficit deVi-
gesa, l’empresa que el gesti-
ona.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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