comarques

dimarts 9 d’octubre de 2012
les borges blanques. Ha engegat aquest curs
el programa Nereu a les escoles per combatre
l’obesitat i el sedentarisme. El programa es presenta avui a les 17.30 hores al Centre Cívic.

balaguer. L’Oficina Jove de la Noguera serà la
segona de Lleida en oferir assessorament gratuït
sobre el VIH. Es tracta d’un servei destinat especialment als joves operatiu cada dijous de 5 a 8.

programa d’ajudes

La Diputació ajuda fins a 189 municipis lleidatans a cobrir les
despeses derivades del funcionament dels seus dispensaris
La Diputació de Lleida col·
laborà econòmicament amb 189
municipis de les comarques de
Lleida per cobrir despeses de
funcionament dels consultoris
mèdics, com ara poden ser els
costos derivats de subministra·
ments varis o despeses de con·
servació d’aquests espais.

ajuntament de solsona

la seu d’urgell. RàdioSeu (107.2 FM) va estrenar
ahir la programació de la temporada 2012-2013.
L’emissora segueix apostant per la informació local
i oferint una extensa programació pròpia.

causen ferits lleus

1,6 milions per despeses
dels consultoris mèdics
redacció
lleida
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Concretament, aquests ajun·
taments es beneficiaran de la
convocatòria d’ajuts als Ens
locals per al funcionament i
administració dels consultoris
mèdics per l’anualitat del 2012,
que ha informat avui la comis·
sió de Salut de la Diputació de
Lleida i que compta amb una
inversió de fins 1.671.951 eu·
ros.

El president de la Diputa·
ció, Joan Reñé, ha destacat que
“posem a disposició dels ajun·
taments aquests recursos, que
garanteixen amb la més abso·
luta eficiència, l’administració i
el manteniment dels dispensa·
ris mèdics municipals i es dóna
garanties que el metge de cap·
çalera pugui atendre tots els
ciutadans”.

Tres accidents en 30 minuts
a la C-13 a Àger quan un cot·
xe va caure per un barranc de
dos o tres metres. El segon, a
les 12.43, en una pista forestal
d’Espot, on va resultar ferit
un motorista. El tercer es va
produir a la C-14 al seu pas
per Verdú quan una furgone·
ta va sortir de la via.

redacció
lleida

Les carreteres lleidatanes van
registrar ahir al matí tres ac·
cidents en qüestió de mitja
hora. Els sinistres, que es van
saldar amb ferits lleus, es van
produir entre les 12.29 i les
12.55. El primer va tenir lloc

mostra de la terra
jaume moya

n’atrapa uns 80 per setmana

Solsona amplia els punts
de captura de coloms
redacció
solsona

La Regidoria de Medi Am·
bient de Solsona ha capturat
440 coloms des que va iniciar
la campanya de control de la
superpoblació d’aquestes aus,
la primavera passada. Les últi·
mes setmanes s’ha doblat fins a
sis el nombre de gàbies distri·
buïdes pel municipi, fet que ha
permès atrapar una mitjana de

vuitanta exemplars setmanals,
una xifra que va en augment.
La majoria d’instal·lacions
han estat possibles gràcies a la
cessió d’espais privats mentre
duri la intervenció. En aquests
moments hi ha punts de cap·
tura de coloms als carrers del
Castell, Llobera i els Escolapis,
dins el nucli antic, al Seminari,
a la carretera de Torà i a la car·
retera de Bassella.

programa per aprendre anglès

Una carbassa de 96 quilos
guanya el concurs de Sedó
Prop de 800 persones van passar per Sedó per visitar la Mostra
de la Terra, amb 32 parades, i per participar en el concurs de
carbasses gegants que enguany ha arribat a la 5a edició. La
guanyadora va ser la d’Antonio Prat, que pesava 96 quilos.

continus endarreriments
ies ribera del sió

Protesta a l’hospital de la
seu en no cobrar els sous
redacció
la seu d’urgell

Els 250 treballadors del Sant
Hospital de la Seu d’Urgell
fa mesos que viuen amb la
incertesa de saber si cobraran
la nòmina a final de mes. De
fet, aquest mes només han co·
brat una part de la nòmina de
setembre. Aquesta és la raó
que va dur ahir la plantilla a

concentrar-se a les portes del
centre. Els empleats sols han
cobrat un 25% del sou i recla·
men una solució per evitar
que aquesta situació es torni a
repetir i denuncien les precà·
ries condicions de treball. Se·
gons RàdioSeu, el col·lectiu va
repartir als usuaris i vianants
uns fulls en què expliquen els
motius de la protesta.

ciu ho demana al president provincial

Joves d’Agramunt al Regne Unit
El departament d’anglès de l’Institut Ribera del
Sió d’Agramunt ha estat guardonat per 4t any
consecutiu amb una beca per tal que els alumnes
de 3r d’ESO puguin fer un curs de llengua an·

glesa al Regne Unit gràcies al concurs Aprenen·
tatge Actiu d’idiomes. Enguany el medi ambient
era el fil conductor del projecte, coordinat per
M. Pilar Alcalà, Rosa Sendròs i Àngels Escolà.

Reclamen millorar la via de
les Avellanes a Santa Linya
redacció
les avellanes i santa linya

El grup de CiU a les Avellanes
i Santa Linya ha sol·licitat per
escrit al president de la Dipu·

tació que prioritzi les obres
de la LV-9042 que uneix els
nuclis de les Avellanes i Santa
Linya, en considerar que està
en un estat lamentable.

