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Torrefarrera estrena els
bans electrònics i en
dues setmanes ja té
265 descàrregues
>͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĚŝƵƋƵĞƐſŶ͞ĞĮĐŝĞŶƚƐ͕
immediats i que permeten estalvi”
Torrefarrera
CARME QUINTANA
L’Ajuntament de Torrefarrera s’ha
endinsat de ple en el món de les
noves tecnologies. Des de fa unes
dues setmanes el consistori ha
posat en marxa el ban electrònic
per comunicar-se de forma ràpiĚĂŝĞĮĐĂĕĂŵďĞůƐǀĞŢŶƐ͘ƐƚƌĂĐƚĂ
d’una aplicació que es pot descaƌƌĞŐĂƌĚĞĨŽƌŵĂŐƌĂƚƵŢƚĂĂƚƌĂǀĠƐ
dels telèfons intel·ligents coneguts com smartphones i que permet que el text del pregó o informacions diverses del consistori

arribin directament al telèfon de
l’usuari. Segons ha informat l’alcalde de la població, Jordi Latorre, en aquestes dues setmanes
de funcionament del nou sistema
ja hi ha hagut 265 descàrregues i
s’han fet públics 18 pregons amb
aquest nou sistema.
L’alcalde explica que Torrefarrera ha experimentat en els
darrers anys un fort creixement,
que ha fet que els sistemes tradicionals de comunicació amb
ĞůƐ ǀĞŢŶƐ ĐŽŵ ƉĞƌ ĞǆĞŵƉůĞ ĞůƐ
pregons per megafonia no es pu-

guin escoltar a totes les zones de
ůĂ ůŽĐĂůŝƚĂƚ͘ ů ŶŽƵ ƐŝƐƚĞŵĂ ƉĞƌŵĞƚ ƋƵĞ ͞Ăŵď ĞĮĐŝğŶĐŝĂ͕ ĞƐƚĂůǀŝ
de recursos i inmediatesa” s’arriďŝĂŵŽůƚƐĚĞůƐǀĞŢŶƐ͞ũĂĞƐƟŐƵŝŶ
treballant en aquell moment, a
casa seva o de vacances”. LatoƌƌĞ ĂĮƌŵĂ ƋƵĞ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ Ě͛ĞŶviar comunicacions per escrit a
ůĂĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ͞ĠƐĐĂƌ͕͟ƉĞƌůĂƋƵĂů
ĐŽƐĂĂƉĂƌƟƌĚ͛ĂƌĂƐ͛ĂƉŽƐƚĂƌăƉĞƌ
ůĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚƐĚŝŐŝƚĂůƐ͕͞ƐŝďĠĞůƐ
pregons tradicionals per megafonia no desapareixeran en atenció
a la gent gran”.
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Festa de Primavera a Tremp
Tremp va donar ahir al matí el tret de sortida a la seva Fira de
Primavera. El president de la Cambra de Comerç i l’alcalde de
la localitat van inaugurar ahir l’esdeveniment. /FOTO: :orĚŝ Wero

Els Moros i Cristians o els atractius de la Val
d’Aran, entre els guanyadors de la Pica d’Estats
L’holocaust pels Pirineus
L’historiador Josep Calvet va presentar ahir a Tremp l’obra
Huyendo del Holocausto que narra la història dels jueus que van
haver de fugir del nazis a través dels Pirineus. /FOTO: D.W.

El Camí dels Bons Homes, les rutes Perseguits i salvats, els atractius turístics de la Vall d’Aran o la festa
de Moros i Cristians de Lleida són alguns dels motius dels treballs periodístics reconeguts pel 26è premi
Pica d’Estats, concedit per la Diputació de Lleida. El premi consta de 8 categories amb una dotació
econòmica global de 38.000 euros i reconeix la tasca de ràdios, televisions, revistes i diaris, suplements
i pàgines web per la difusió dels atractius de les comarques de Lleida. /FOTO: LşĚŝa ^aďaƚĠ

