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Primera trobada 
de tractors antics 
de Ponent al poble 
de Corbins 

Corbins ha posat el punt final a 
una Festa de la Poma que tor
nava a la normalitat després 
de la pandemia. Per enguany, 
l'ajuntament va programar la 
primera trabada de tractors 
antics de Ponent. Una iniciativa 
que van dura terme amb la se
va associació i alguns vei'ns del 
poble. Així, una quarantena de 
tractors antics van aplegar-se a 
la pla~a de la Sardana. 

Empreses del Pirineu ofereixen 
250 feines pels mesos d'hivern 
Una vintena de firmes es desplacen a Tarragona 
per una sessió d'entrevistes rapides a candidats 

El PSC demana 
soterrar i desviar 
línies MAT dels 
nuclis urbans 

El PSC demana reprendre els 
plans de soterrament i des
viament de línies MAT a nuclis 
urbans. La diputada al Parla
ment, Sílvia Romero, apunta 
que "projectes com el de des
viament de la línia d'alta tensió 
al barrí de la Pedrera de Tremp 
porta 16 anys en suspens". El 
PSC insta el Govern·de la Gene
ralitat a prioritzar aquest tema. 
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Empreses del Pirineu ofereixen 
250 llocs de treball de perfils pro
fessionals relacionats amb l'hos
taleria, la restauració i el turisme 
per a la campanya d'hivern. Per 
aixo, una vintena de firmes es 
van despla~ar ahir a Tarragona 
per participar en una sessió d'en
trevistes rapides per trabar can
didats. La finalitat és que el sec
tor empresarial de la Val d'Aran, 
I'Ait Urgell, !'Alta Ribagor~a, el Pa
llars Jussa i el Pallars Sobira pugui 
cobrir les necessitats de personal 
per a la temporada d'hivern, que 
comen~ara al novembre i finalit
zara a la primavera. La sessió es 
va fer a les instal-lacions de l'lnsti
tut Catala de Seguretat i Salut La
boral de Tarragona i va comptar 
amb la participa ció de 150 persa-
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Er col·lectiu Slow Food de 
Catalunya monté una 
trobada-intercanvi a Sort 
El col·lectiu Slow Food Catalun
ya-Cuina KmO es va trabar ahir 
a Sort per intercanviar expe
riencies, pero sobretot per re
coneixer el compromís de res
taurants i menjadors escolars de 
Catalunya que han apostat pel 
producte de proximitat i també 
als productors locals. Del col·lec
tiu en formen part un total de 
20 escales que diariament ser
veixen 6.150 menús escolars 

'slow food' i 46 restaurants. L'in
teres per aquest moviment és 
creixent. A tall d'exemple, Aleix 
Aytés, del col· lectiu Slow Food, 
va explicar que !'Escala d'Hote
leria del Pallars (Sort) i I'Escola 
d'Hoteleria Joviat de Manresa 
han demanat formar part del 
moviment. Aytés va afirmar que 
Slow Food pretén ser també un 
espai per a la creació de xarxa 
entre restaurants i productors. 

ressades en treballar al sector de 
l'hostaleria i el turisme durant la 
temporada d'hivern al Pirineu. 
Empreses com Baqueira Beret, 
Boi Taüll Resort, Hotel MiM Ba
queira, Aramark, Paradores o Ho
tel Melia, entre d'altres, es van 
despla~ar a la Costa Da u rada amb 
l'objectiu d'oferir !loes de treball. 
L'acte va comptar també amb la 
presencia del Gremi d'Ostaleria 
dera Val d'Aran per acompanyar 
al séctor i donar veu a les em
preses que no es van poder des
pla~ar. 
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La directora deis Serveis Terri
torials d'Empresa i Treball a Ta
rragona, Sofia Moya Pereira, va 
explicar en el marc de la jornada 
la importancia de poder treballar 
de manera coordinada per cobrir 
les necessitats d'ocupació que te
nen als Pirineus. 

------------------
nes i més de 500 inscripcions. 

Des del Servei Públic d'Ocupa
ció de Catalunya (SOC) en coor
dinació amb Tarragona Impulsa 

(Ajuntament de Tarragona), es 
va organitzar una sessió de Job 
Speed Dating o entrevistes rapi
des, adre~ades a persones inte-

Presenten el 'Petit Diccionari 
Ribagor<;a', amb 1.300 paraules 
i expressions del territori 
L'objectiu és potenciar aquesta parla autóctona 

Lleida 
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El vicepresident primer de la Di
putació, Jordi Latorre, i la presi
denta del Consell Comarcal de 
!'Alta Ribagor~a, María José Erta, 
van presentar ah ir ei'Petit Diccio
nari Ribagor~a', un treball col·la
boratiu fruit de l'entesa entre 
l'll.ssociació Escun~, l' lnstitut d'Es
tudis llerdencs (IEI) i la Universitat 
de lleida. 

El llibret recull prop de les 
1.300 paraules i expressions del 
territori que I'Associació Escun~ 
ha anat recopilant al llarg deis an
ys. L'objectiu és que amb el llibret 
s'animi la ciutadania a utilitzar-les 
i a recollir-ne de noves per tal que 
el diccionari vagi creixent amb 
noves edicions. En aquest sentit, 
s'entén que aquest és un docu
ment provisional i que es podría 
arribar a doblar la quantitat de 
paraules recollides si es manté la 
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voluntat de treballar-hi. 
En aquest projecte també hi 

han col·laborat joves il·lustradors 
que han posat art a les pagines 
del diccionari, dibuixant algunes 
de les paraules escollides, com 

per exemple, boc, bomboló, tave
lla o peterata. El !libre ha comp
tat amb la revisió i coordinació de 
Jordi Suils, doctor en filología ca
talana i professor de sociqlingüís
tica a la Universitat de Lleida. 
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