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Segons dades de l’àrea de Ser-
veis Socials del Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell, al voltant de 600 
famílies de la comarca, el que re-
presenta més de 2.000 persones, 
són usuaris del servei del Banc 
d’Aliments. Per tal de respondre a 
aquesta necessitat l’ens comarcal 
coordina les campanyes del Gran 
Recapte, que es porten a terme 
conjuntament amb els quatre 
bancs d’Aliments de Catalunya.

La pròxima actuació està pro-

gramada pels dies 27 i 28 de no-
vembre.

Segons el president del Con-
sell Comarcal, Josep M. Huguet, 
els aliments que es recullin en 
aquesta campanya, ja es podran 
distribuir des del nou equipa-
ment del Banc d’Aliments que 
s’ha habilitat en l’antic escorxa-
dor de Mollerussa, que es troba a 
la carretera de Torregrossa. 

Huguet ha explicat, que tot 
i la bona resposta de la societat 
de la comarca, la quantitat d’arti-
cles que es recullen en les cam-

Un 5,25% de la 
població del Pla, 
beneficiaris del 
Banc d’Aliments
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panyes no són suficient per donar 
resposta a la demanda, fins i tot 
tenint en compte l’ajut que arriba 
de la Unió Europea.En la pròxima 
campanya s’establiran punts de 
recollida en els supermercats de 
Mollerussa Plus Fresc, Caprabo, 
Mercadona, Condis, Lidl i Dia, i 

en la resta de poblacions es reco-
lliran en els ajuntaments i en les 
botigues col·laboradores. 

Els aliments més necessaris 
són llet, conserves, oli, sucre, fari-
na, galetes, cereals, cacau en pols, 
higiene personal i, sobretot, bol-
quers i alimentació infantil.
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El cuiner Carles Gaig serà l’enca-
rregat d’inaugurar el cicle Explo-
radors Gastronòmics, que orga-
nitza el restaurant La Boscana de 
Bellvís. Una iniciativa que impulsa 
el Xef de l’establiment Joel Cas-
tanyé en commemoració del pri-
mer aniversari del restaurant.
Es tracta d’una iniciativa, que co-
mençarà el divendres 20 de no-
vembre, amb un sopar, que els or-

ganitzadors anomenen a quatre 
mans, en el que ambdós cuiners 
compartiran els fogons per oferir 
als participants tota la creativitat 
combinada per sorprendre els pa-
ladars més exigents.

Restaurant la Boscana pretén 
donar continuïtat a aquesta ini-
ciativa, organitzant un sopar cada 
mes, en el que Castanyé comptarà 
amb professionals de prestigi.

Carles Gaig obre el cicle 
‘Exploradors Gastronòmics’ 
del restaurant La Boscana 
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El Palau 
d’Anglesola esporga 
els arbres de les 
zones verdes

Una quarentena de 
micromamífers, 
censats a l’Estany 
d’Ivars i Vila-sana

Treballadors del 
Consell Comarcal, 
protagonistes d’un 
vídeo solidari

L’Ajuntament del Palau d’An-
glesola ha començat l’esporga 
dels arbres de les zones ver-
des del nucli urbà, els primers 
a ser esporgats són els pla-
taners de l’Avinguda de Sant 
Roc, ja que el seu gran volum 
de branques i fulles, obliga a 
utilitzar un elevador i que tam-
bé implica tallar part de l’avin-
guda al trànsit.

El Consorci de l’Estany d’Ivars i 
Vila-sana, va dur a terme aquest 
cap de setmana un seguiment 
de micromamíers, amb el que 
es van poder censar una qua-
rentena de ratolins de bosc, 
mediterranis i musaranyes.

Una trentena de treballadors 
del Consell Comarcal, enre-
gistren un vídeo com a reivin-
dicació en la commemoració 
del Dia Internacional Contra la 
Violència de Gènere, que se ce-
lebrarà el dia 25 de novembre. 


