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Al centre, el director general d’Endesa, amb el president del consell del Pallars Jussà.

ENDESA

❘ CASTELL DE MUR ❘ La comarca del
Pallars Jussà i, concretament, el
municipi de Castell de Mur, ha
estrenat un nou itinerari habi-
litat en una part del perímetre
de l’embassament de Cellers,
en uns terrenys que ha cedit En-
desa i que ahir va visitar el di-
rector general de la companyia,
Josep Maria Rovira. El recorre-
gut del sender, que es pot fer
amb bicicleta o a peu, té 3,3 qui-
lòmetres i passa per diferents
punts d’interès al voltant del
llac.

El condicionament ha sigut
possible gràcies a un conveni
que van firmar Endesa, l’ajun-
tament de Castell de Mur i el
consell comarcal del Pallars Jus-
sà. L’actuació ha consistit en la
neteja del recorregut i en l’eli-
minació de bardisses i la bros-
sa, i també en la construcció de
petites passarel·les, la instal·la-
ció d’elements de seguretat,mo-
biliari rústic i cartells informa-
tius sobre la riquesa de la fau-
na i la flora d’aquest espai, així
com la seua història i el seu pa-
trimoni.

Els treballs han suposat una
inversió de 387.000 euros, la
majoria dels quals (250.000)
procedeixen de fons del progra-
ma Leader de la Unió Europea
i que gestiona el departament
d’Agricultura. Els 137.000 eu-
ros restants els ha finançat el
conseller comarcal a través d’al-
tres subvencions.

La ruta es pot fer a peu o amb

El Jussà estrena sender a Cellers
en uns terrenys cedits per Endesa
Un recorregut de 3,3 km a la vora de l’embassament i que ha costat 387.000 euros

MEDIAMBIENTSENDERS

bicicleta i té una part del traçat
habilitat per a persones amb di-
ficultats de mobilitat, que “po-
dran disfrutar sense problemes
de la riquesa paisatgística i na-
tural de l’entorn”.

El recorregut té connexions
amb altres itineraris d’interès
de la zona, com la ruta que dis-
corre cap al nord seguint el curs
de la Noguera Pallaresa i altres
senders que passen pel Mont-
sec, segons van explicar ahir el
consell i Endesa.

■ L’embassament de Cellers
ha experimentat una notable
transformació des que es va
formar el llac per la construc-
ció de la presa per part de la
companyia La Canadiense el
1935. En les últimes dècades
han crescut canyars a la cua
de l’embassament.

Des del recorregut del ca-
mí també es pot observar el
congost deTerradets i els ex-
cursionistes poden passar pel
poble de Cellers i per l’esta-
ció de ferrocarril, ubicada da-
vant del mateix llac. El pro-
jecte ha estat reivindicat per
la zona.

Una rutaque recorre part
del pantà, el poble i l’estació

Aconsellen crear franges
de seguretat als camps
❘ LLEIDA ❘Agricultura va reco-
manar ahir als agricultors que
llaurin l’entorn dels camps
per crear-hi franges de segu-
retat per minimitzar el risc
d’incendis una vegada ja s’han
acabat les tasques de sega. La
conselleria també va aconse-
llar fer el mateix al costat
d’edificacions i instal·lacions
commasies, pallers o magat-
zems.

Solsona, sense biblioteca
durant elmes d’agost
❘ SOLSONA ❘ Les poblacions de
Solsona, Berga iValls són les
úniques capitals de comarca
de les 41 que hi ha a tot Ca-
talunya que tenen tancades
les biblioteques durant el mes
d’agost, segons una informa-
ció publicada en l’edició
d’ahir dimecres del rotatiuRe-
gió 7.

Queixes a Cervera per la
reformade laUniversitat
❘ CERVERA ❘ La plataforma con-
trària a la reforma de l’entorn
de la Universitat de Cervera
va acusar ahir l’ajuntament
de“menysprear” els veïns de
la zona a l’“incomplir” les se-
ues promeses de diàleg per ti-
rar endavant el projecte. La
reforma està en procés d’ad-
judicació i es portarà terme a
partir de l’octubre. La plata-
forma, que ha recollit 1.900
firmes, denuncia que no es
deixen places d’aparcament
a la zona.

Torrefarrera amplia el
parc del poliesportiu
❘ TORREFARRERA ❘L’ajuntament de
Torrefarrera ha ampliat el parc
municipal, que està ubicat
prop del complex esportiu,
amb una nova superfície de
mil metres quadrats. Es trac-
ta d’un punt freqüentat per
les famílies i els més petits per
jugar, de manera que s’ha
guanyat en utilitat de l’espai,
va explicar l’alcalde, Jordi La-
torre.

Fraga activa un
dispositiu policial
❘ FRAGA ❘ L’ajuntament de Fra-
ga ha previst un dispositiu es-
pecial de seguretat per a
aquest cap de setmana, quan
es preveuen diferents activi-
tats a la ciutat, com el Des-
cens del Cinca, la primera edi-
ció del festival de Fruita Dol-
ça, l’edició 2013 del torneig
de futbol juvenil Santiago Bel-
trán o la revetlla de Sant Bar-
tomeu.

Millora del clavegueram
a Solsona
❘ SOLSONA ❘L’ajuntament de Sol-
sona inicia avui les obres de
construcció de la xarxa de cla-
vegueram del Casal Cívic, ac-
tuació que comportarà l’ober-
tura d’una fossa al carrer Bis-
be Lasala.

TERRITORIPOLÍTICA

La delegació de CiU, encapçalada per Batalla.

CiU elogia l’esforç del Pirineu
per superar les adversitats
❘SORT ❘ Una delegació de CiU va
visitar ahir el Pallars Sobirà
per veure l’evolució de la re-
cuperació de les zones danya-
des per la riuada del 18 juny,
que també va afectarAran i la
Ribagorça. El diputat al Parla-
mentAlbert Batalla va desta-

car que “malgrat les adversi-
tats, com la riuada, la crisi i
la falta d’inversions, el territo-
ri ha fet una bona i n’ha sortit
reforçat”. El president del con-
sell, Llàtzer Sibís, va desta-
car que l’ocupació de l’agost
s’ha mantingut.

Un parapentista
resulta ferit
en un accident
a Àger

SUCCESSOS

❘ÀGER ❘ Un home de 40 anys que
practicava parapent a Àger va
resultar ferit ahir en un acci-
dent. Segons van informar els
Bombers de la Generalitat, els
fets van tindre lloc pocs mi-
nuts abans de les dos de la tar-
da a la zona del coll d’Ares.
Per causes que es desconeixen
i que s’investiguen, el parapen-
tista es va accidentar a la zo-
na de salt. L’home es va fer
una contusió toràcica i va ha-
ver de ser rescatat pels Bom-
bers de la Generalitat, ja que
era en una zona poc accessi-
ble. Primer va ser atès al ma-
teix punt de l’accident per
efectius del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM), i fi-
nalment va ser traslladat en
helicòpter fins a l’HospitalAr-
nau deVilanova de Lleida en
estat menys greu.

Rescatats tres
excursionistes
perduts a
Lladorre

EMERGÈNCIES

❘ LLADORRE ❘ Els Bombers de la
Generalitat van rescatar ahir
al matí tres excursionistes per-
duts a Lladorre. El primer avís
el van rebre la nit abans, cap a
les 22.15 hores, quan tres per-
sones es van posar en contac-
te amb els serveis d’emergèn-
cia a l’haver-se desorientat. No
obstant, poc després, van tor-
nar a contactar-hi per assegu-
rar que anaven preparats, que
podien passar la nit a la mun-
tanya i que canviaven de ruta,
motiu pel qual no es va acti-
var cap dispositiu. No van ser
fins ahir a les vuit del matí
quan els tres excursionistes van
tornar a donar avís que conti-
nuaven desorientats. Cap a les
deu, un helicòpter del GRAE
els va localitzar i els va tras-
lladar fins al refugi de la Ple-
ta.

Rosendo Manrique
Resaltado


