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El Consell arranjarà prop de vint
quilòmetres de camins forestals

ARXIU/C.C. SOLSONÈS

 La mesura s’emmarca en la campanya de prevenció d’incendis forestals per al proper estiu
REDACCIÓ | SOLSONA

El Consell Comarcal del Solsonès
arranjarà prop de vint quilòmetres
de camins forestals de la comarca
en una actuació encaminada a la
prevenció d’incendis. Concreta-

Creixen fins a 68
els establiments
adherits a la Junta
Arbitral de Consum
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Al llarg del  disset establiments s’han adherit al Sistema
Arbitral de Consum de Catalunya, amb la qual cosa el Solsonès
compta amb un total de  empreses adherides a aquest organisme. Negocis d’àmbits tan diversos com són espais de salut, turisme rural, bars, carnisseries o botigues d’informàtica, entre d’altres, han tramitat, per mitjà de
l’Oficina del Consumidor del Solsonès, l’alta al Sistema Arbitral de
Consum. L’arbitratge és un sistema
extrajudicial i voluntari pel qual els
consumidors i les empreses se
sotmeten a un tribunal anomenat
Col·legi Arbitral perquè resolgui el
conflicte de consum i es comprometen a complir la solució que es
dicti. Es tracta d’un servei gratuït,
voluntari, àgil i senzill de resoldre
els conflictes de consum, en què el
consumidor o l’empresa no s’han
de desplaçar a Lleida, ja que els arbitratges es fan des de la seu del
Consell Comarcal del Solsonès
per videoconferència. Les empreses adherides ofereixen un plus de
garantia als seus clients perquè han
acceptat l’arbitratge de consum
com a mitjà de resolució dels conflictes derivats de les seves relacions comercials i professionals.

Taller de poda i
restauració
d’arbres fruiters
antics a Pinós
REDACCIÓ | PINÓS

El santuari de Pinós acollirà, el
proper dissabte  de febrer, de 
a  del matí, la quarta edició del taller «Poda i restauració d’arbres
fruiters antics», organitzat per l’Arada en el marc del projecte Varietats locals del sud del Solsonès.
Anirà a càrrec de Tomàs Llop, expert i col·laborador de l’associació
l’ERA, i se centrarà en casos pràctics (ametllers, perers, pruners,
albercoquers, presseguers, cirerers, pomers, oliveres i parres). El
preu del curs és de  euros i les inscripcions s’han de fer abans del 
de febrer per telèfon o per correu
a varietatslocals@larada.net.

ment, les actuacions s’executaran
als municipis de Pinós, Navès, Guixers, Llobera, Lladurs i Pinell i consistiran en tasques d’anivellament,
aportació de graves, compactació,
perfilat de cunetes i construcció de

trencaaigües. En alguns casos, es realitzarà el formigonat de guals en
rieres i la pavimentació de petits
trams de camí en mal estat o amb
forts pendents.
Els treballs, emmarcats en el Pla

de Prevenció i Extinció d’Incendis
del Solsonès, es finançaran amb un
ajut de . euros de la direcció
general de Medi Natural i Biodiversitat i és previst que s’iniciïn
durant la propera primavera.
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