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pendents de poder desenvolu-
par el seu projecte.A més, en
les quatre edicions hi han par-
ticipat un total de 81 explota-
cions ramaderes de Catalunya
com a tutors que també han in-
clòs les pastures de muntanya
durant l’estiu.Així mateix, l’Es-
cola de Pastors promou una
producció ecològica, local i de
proximitat.

EMPRENEDORS

A l’acabar, busquen terres
per poder instal·lar-hi
l’explotació, hi inverteixen
i tenen un ramat

L’Escola de Pastors facilita
feina a quaranta alumnes
Representen el 67,5% de les 59 persones que s’hi han format
en tres edicions || Obre la inscripció per al nou curs

FORMACIÓ INICIATIVES

❘RIALP ❘L’Escola de Pastors de Ca-
talunya, que té la seu a Rialp i
està promoguda per l’associa-
ció Rurbans i Montanyanes, ha
facilitat que 40 dels seus alum-
nes de les tres primeres edici-
ons estiguin treballant.Això re-
presenta el 67,5 per cent de les
59 persones que han seguit la
formació teòrica i pràctica du-
rant els tres primers anys
d’aquesta iniciativa.Aquests 40
pastors han aconseguit portar
a terme el seu projecte, que
consisteix a trobar terres per
instal·lar-s’hi, fer-hi una inver-
sió i tindre el seu ramat.

Amb aquests resultats, l’as-
sociació Rurbans, amb el pro-
jecte Grípia que treballa per
dinamitzar el sector primari de
muntanya i l’àmbit rural de Ca-
talunya des de l’any 2009, ha
obert la inscripció per a la cin-
quena edició de l’Escola de Pas-
tors. El curs començarà el prò-
xim mes de març i els interes-
sats ja poden presentar les
sol·licituds d’inscripció fins al
pròxim 26 de novembre. El
mes de formació teòrica s’im-
partirà al Pallars i les pràcti-
ques (quatre mesos) es podran
portar a terme en diverses zo-
nes del Pirineu i Prepirineu, a
la província de Girona, a les
Terres de l’Ebre i en part de les
comarques deTarragona, així
com al País Basc. El curs pas-
sat van seguir la formació un
total de 13 alumnes que estan

Alguns alumnes en una de les pràctiques de l’Escola de Pastors.

ESCOLA DE PASTORS

LESCLAUS

Novetats
❚ L’Escola de Pastors compta
amb diverses delegacions i
aquest pròxim curs s’hi incorpo-
ren el seu centre homòleg al Pa-
ís Basc i la zona de les Terres de
l’Ebre i el Camp de Tarragona.

Inscripció

❚ Els interessats en aquesta cin-
quena edició de l’Escola de Pas-
tors ja poden inscriure-s’hi om-
plint la sol·licitud que trobaran
al web www.projectegripia.cat.
La data límit de recepció és fins
al 26 de novembre.

Unmoment de la jornada que es va celebrar ahir a l’Arnau.

SALUTJORNADA
HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

❘ LLEIDA ❘ Les consultes exter-
nes de neurologia de l’Arnau
van atendre l’any passat uns
12.000 pacients (5.000 pri-
meres visites), xifra que re-
presenta un augment del 10
per cent respecte l’any an-
terior. Els especialistes rela-
cionen directament aquesta
xifra amb l’augment de l’es-
perança de vida.Així es va
posar en relleu ahir en una
jornada d’actualització en el
tractament i diagnòstic de les
malalties neurològiques que
es va celebrar a l’Arnau. Els

experts van insistir que la cri-
si i les retallades en Sanitat
no frenaran els avanços ni
tampoc el nivell dels profes-
sionals catalans en aquest àm-
bit. No obstant, van destacar
que podrà afectar l’organit-
zació per tractar aquestes pa-
tologies.

Augmenten un 10%
elsmalalts neurològics

Entreguen a Lleida el premi del Pa de Pagès Català

❘ LLEIDA ❘El lleidatà JoséVispe va recollir ahir el premi de la cam-
panya Pa de Pagès Català organitzat pel Gremi de Forners que
consisteix en el regal d’aquest pa cada dia del mes que ve. Sei-
xanta fleques van participar en aquesta campanya.

Concurs de ratafia
al Pallars Sobirà
❘SORT ❘ Sort acollirà el pròxim
3 de novembre la tercera
edició del concurs de rata-
fia del Pallars Sobirà en el
marc de la Fira de laTardor,
en què també s’han progra-
mat degustacions d’aques-
ta beguda.

Sopar a Lleida de l’Associació de Diabètics
❘ LLEIDA ❘Unes 150 persones van assistir ahir a la Llotja a un so-
par benèfic organitzat per l’Associació de Diabètics en què
es va homenatjarToñy Castillo i Miquel Flores pels seus tre-
balls didàctics sobre aquesta patologia.

ÒSCAR MIRÓN

Ortega compra la seu
d’Apple a Barcelona
❘BARCELONA ❘ El fundador d’In-
ditex,Amancio Ortega, ad-
quirirà per 80 milions d’eu-
ros el cèntric edifici que
acull la botiga d’Apple a la
plaça de Catalunya de Bar-
celona, segons va publicar
ahir el diari Expansión.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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