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Torre de capdella
REDaccIó
Més de 3.300 passatgers han uti-
litzat durant els primers quinze 
dies de juliol el servei telefèric de 
la Vall Fosca per accedir al Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. Des de principi 
de temporada, aquest mitjà de 
transport ha rebut 1.035 visitants 
més que l’any 2014. 

Aquesta xifra representa un 
increment del 30% de visites. 
L’Ajuntament de Torre de Capde-
lla ha atribuït l’augment de pú-
blic a què s’ha fet més promoció 
d’aquest equipament turístic i al 
fet que cada any es reben més 
grups a través d’agències de viat-
ges. 

També cal destacar que la me-
teorologia ha acompanyat. L’any 
passat, entre els mesos de juliol a 
setembre, van agafar el telefèric 
prop de 22.000 persones.

El telefèric Vall Fosca, ofereix 
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3.300 persones pugen al 
telefèric de la Vall Fosca
És el balanç positiu de la primera quinzena de juliol

l’aventura d’accedir a 2.200 me-
tres, a l’únic Parc Nacional de Ca-
talunya, Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. En 14 minuts, salva 
un desnivell de 450 metres i per-
met accedir als més de 30 estanys 
que en formen part.

Al centre d’informació del Parc 

Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, ubicat a la cota 
2.200 metres, es pot visitar l’ex-
posició permanent, rebre infor-
mació i participar en els tastets 
de natura que s’hi ofereixen de 
dilluns a divendres per conèixer 
millor aquesta zona del Parc.

Alumnes del casal d’estiu de Rosselló 
visiten l’Ajuntament i la ràdio local
Una seixantena d’alumnes del casal d’estiu de Rosselló van visitar di-
mecres, 15 de juliol, l’Ajuntament de la localitat i van tenir l’oportuni-
tat de visitar les instal·lacions de Ràdio Rosselló.

 Es tracta de la sortida de final de curs dels alumnes que van as-
sistir al casal d’estiu de Rosselló durant la primera quinzena de juliol. 

Alcaldia i la 
CUP de Borges 
discrepen de 
Cal Gineret
L’Alcalde de Borges Blanques, 
Enric Mir, ha manifestat la 
seva sorpresa envers les críti-
ques rebudes sobre la consul-
ta ciutadana de quins usos ha 
de tenir l’antic molí d’oli Cal Gi-
neret, en la seva primera fase 
de les obres de rehabilitació 
que finança la Diputació de 
Lleida i que podriaa convertir-
se en un equipament cultural.

El Centre Assistencial Sant Joan 
de Déu inaugura avui, la nova 
xarxa de calor, una caldera ali-
mentada per biomassa de 1235 
kW de potència, que es distri-
bueix a través de canonades pe-
ls edificis i que permeten escal-
far tot el complex sanitari. Tota 
la instal·lació està construïda pel 
Grup Soler. L’Orde Hospitalari 
amb aquesta instal·lació, apos-
ta per la sostenibilitat del centre 
que aten més de 300 persones.

Sant Joan de Déu 
inaugura la seva 
nova xarxa de calor

L’Associació Alba Tàrrega compta 
amb una nova piscina gràcies a la 
donació d’una persona del mu-
nicipi desprès de que dimecres 
passat, uns desconeguts robes-
sin la piscina inflable que tenien.
Agraeixen el suport rebut ja que 
la fan servir per fer tallers aquà-
tics i activitats lúdiques amb les 
persones de l’entitat

Alba Tàrrega 
estrenen piscina 
gràcies a un 
particular
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Infants del casal estiuenc de 
Tàrrega, l’Esplai Esprai, aprenen 
nocions de seguretat viària con-
vertint-se per uns instants en 
agents de la Policia Local.

La proposta és una de les ac-
tivitats adreçades a nens i nenes 
que equipats i vigilats per la Po-
licia Local, regulen el trànsit de 
vehicles i vianants.

Policia de Tàrrega ensenya 
seguretat viària als infants
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