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Educació manté les rutes 
de transport a l'Institut 
La Serra de Mollerussa 
El Departament d'Educació 
manté finalment les mateixes 
rutes de transport escolar fins a 
l'lnstitut la Serra de Mollerussa i 
per tant se'n podran beneficiar 
tots els alumnes del centre que 
hi ha a la comarca, indos els que 
no el ten en coma adscrit. Les fa
mílies es van assabentar gairebé 
per casualitat aquest estiu que 
s'havia decidit al largar aquestes 
línies de bus procedents de Vi
la-sana i Golmés, que paraven 
en un altre institut de la ciutat 
i que arribaven a la Serra i ara 
havien iniciat una campanya de 
protestes. 

Dilluns passat la Plataforma 
va protestar a la seu del Con
sell Comarcal del Pla d'Urgell i 

Hi havia 
convocada 

una protesta 
per dilluns 

després de mantenir una reu
nió amb el president, Rafel Pa
nadés, es van despla~ar a la seu 
deis serveis territorials d'Educa
ció a Lleida. La Plataforma, que 
esta integrada per una setan
tena de famílies, havia previst 
accions de protesta per dilluns, 
coincidint amb l'inici de curs, 
pero ara l'han desconvocat. 
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La Pobla lloga una nau que 
destinara a usos polivalents 
La Pobla de Segur llagara una 
nau industrial per destinar-la a 
diferents usos. Una part estara 
reservada per a un nou magat
zem de la brigada i l'a ltra sera 
una sala polivalent per a tot ti-

Finan<;ament 
de CaixaBank 
als ramaders 
d'Aicarras 
CaixaBank ha activat una línia 
de credit que té com a objec
tiu el finan¡;ament de les apor
tacions deis socis a la planta 
de compostatge d'Alcarras. 
Aquesta nova línia de finan~a

ment preveu unes condicions 
avantatjoses per als socis en 
l'accés al credit i en la gestió 
deis seus comptes, targetes i 
transferencies. 

pus d'activitats. L'immoble se 
situa a la cru'llla entre I'Avinguda 
Madrid i I'Avinguda Pirineus. El 
lloguer indo u una finca contigua 
que es destinara a zona d'apar
caments dissuasoris. 

Junts dernana a 
l'Estat explicadons 
sobre les línies MAT 

Junts va registrar ahir una ba
teria de preguntes demanant 
explicacions al govern espanyol 
sobre les noves línies de molt al
ta tensió (MAT), amb les que es 
vol portar electricitat des d'Ara
gó fins a Cata lunya. El partit ha 
iniciat una campanya d'apropa
ment als territoris afectats per 
aquesta infraestructura que tra
vessara unes 40 poblacions cata
lanes i que, diuen, pot "trinxar i 
afectar terrenys agrícoles". 

El Patronat Ara Lleida 
impulsa una campanya 
turística per a la tardar 
Té un pressupost de 170.000 euros i 
se centra en el visitant de proximitat 

El Patronat de Turisme Ara 
Lleida impulsa una nova 
campanya de promoció 
turrstica de tardor amb 
l'objectiu de seguir 
posicionant el Plrineu i les 
Terres de Lleida com un lloc 
per gaudir de les escapa des 
de cap de setmana 1 els 
ponts festius. 

U e ida 
REDACCIÓ 

La campanya mantindra el mateix 
lema de la d'estiu L/eida, vola de 
nou, que ha tingut uns resultats 
molts bons, si bé aquesta es foca
litzara en la promoció del territori 
en les activitats que s'hi desen
volupen durant la temporada de 
tardor, en els apartats de la gas
tronomía, la natura i la cultura i el 
patrimoni cultural. 

L'acció tarnbé promocionara 
les diferents activitats que el te
rritori ofereix, mitja n~ant l'enlla~ 
ara/leida.cat/tardor, que per
metra accedir al ca lendari d'ac
tivitats i propostes diverses en 
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aquests tres ambits. La campanya 
té un pressupost de 170.000 eu
ros i estara centrada fonamenta l
ment en Catalunya i en un públic 
de proximitat. També preveu ac
cions a altres comunitats i al sud 
de Fran~a. El Patronat ha refor~at 
la seva estrategia de comunicació 
i per aquesta campanya ha impul-

sat la producció d'un programa 
d'11 capítols de divulgació turís
tica on estaran reflectides les 13 -
comarques lleidatanes amb la se
va oferta de tardor. 

El programa es comen~ara a 
emetre a principis d'octubre i vol 
potenciar el turisme a partir de 
les emocions de la gent. 

El Palau acullla segona edició de 
la Fira de Clicks del Pla d'Urgell 
L'associació Playmopalau impul
sa la segona edició de la Fira de 
Clicks del Pla d'Urgell que se ce
lebrara els dies 18 i 19 de setem
bre. El que va comen~ar comuna 
afició per part d'un coHectiu de 
joves del Palau d'Anglesola, que 
havien organitzat diverses mas
tres de Playmobil (clicks) en les 
testes i esdeveniments locals, ha 
evolucionat en un certament mo
nografic referent en el sector del 
col·leccionisme. Els membres de 
Playmopalau van explicar que la 
mostra comptara amb una dot
zena de diorames de gran format, 
provinents d'aficionats locals, de 
la demarcació i de Catalunya, que 
es compaginara amb parades de 
col· leccionistes i articles relacio
nats amb els clicks, també es du
ran a termeactivitats de lleure. 
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