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Gran èxit de
participació
a les jornades
tècniques de
Mercoequip
Mercoequip, la Fira de l’Equipament Agrícola Industrial i
Comercial de Fraga i Comarca,
a apostar fort aquest any amb
les seves jornades tècniques.
En aquesta XXVII edició, i al
costat de noms com els de Carlos Martínez Soler, que ahir va
oferir la conferència Com emprendre i no morir en l’intent ,
destaquen especialment els de
dos conferenciants: el de Pepu
Hernández, el que anés seleccionador del combinat amb el
qual Espanya es va portar el
Mundial de Bàsquet en 2006 i
el del motivador aragonès Luis
Galindo, que va oferir ahir la
conferència Reilusionarse.

L’Alta Ribagorça
recupera 150 quilos
de brossa de la llera
del Ribagorçana
Jornada dins de la Setmana
de la Prevenció de Residus
El Pont de Suert
REDACCIÓ
El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça ha recuperat més de 150
quilos de brossa de la llera del riu
Noguera Ribagorçana en l’actuació celebrada el passat dissabte
dins dels actes de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus,
a la qual es va adherir.
La Setmana Europea de la Pre-

venció de Residus forma part
d’un projecte de la Unió Europea que es realitza a través del
programa LIFE+ de la institució
europea. Així, i amb la col·laboració de l’ajuntament del Pont de
Suert, es va realitzar una jornada
de neteja del marge del riu Noguera Ribagorçana al seu pas pel
Pont de Suert, a la qual van participar 20 persones.

FOTO:/ Unes 20 persones van participar en la jornada al Pont de Suert
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De Binaced a l’Iguaçú! / 06
IGUAÇÚ
Les cascades de l’Iguaçú són en el
límit entre la província argentina
de Missions i l’estat brasiler de
Paraná. Estan totalment inserides en àrees protegides de selva
subtropical; el sector de l’Argentina es troba dins del Parc Nacional
Iguazú, creat al 1934, mentre que
la part de Brasil es troba al Parc
Nacional do Iguaçu, que ho fou al
1939.
Estan formades per 275 salts,
amb una alçada de gairebé 80
metres (vint més que el nostre
emblemàtic campanar de la Seu
Vella); el 80% d’ells se situen del
costat argentí, si bé es veuen millor des de la banda brasilera. Van
ser triades com una de les “set
meravelles naturals del món “ .
Allà vam conèixer a tres estudiants de Veterinària de la Universitat de Saragossa: al Xavi de
Calonge, al Victor de Binaced i a
la Rebeca de Saragossa, que des
de fa dos mesos estaven fent les
pràctiques finals de la carrera a
granges vacunes a

Ranchos i a Rio Cuarto, de les províncies de Córdoba i Buenos Aires
respectivament. El món sembla
petit de vegades...
Després de recórrer les cascades plegats, hi vàrem xerrar una
estona amb el fort soroll de rerefons. Ah, sorpresa! Vam trobar la
primera persona que coneixia la
Seu Vella, en Víctor, ja que el seu
poble està molt a prop de Lleida
i ja l’ha visitada alguna vegada!
Quin goig! Ressalten la posició
del conjunt monumental i la característica torre, i que es troba
enlairada al mig del pla de Lleida,
transmetent poder i salvaguardant la ciutat. La Rebeca ens confessa que al veure la fotografia es
posa melancòlica i ens diu que
enyora la seva terra.

AMB EL SUPORT:

Els tres veterinaris / Rebeca Oliver (Saragossa), Victor Marcén (Binaced) i Xavier Ferrer (Calonge)

