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Polítiques de preservació digital,
a debat a la Llotja de Lleida
Clausuren avui el Congrés d’Arxivística de Catalunya
MAGDALENA ALTISENT

❘ LLEIDA ❘ Les polítiques de les administracions per a la conservació documental en l’entorn digital centraran avui el debat amb
què culminaran tres jornades a
la Llotja de Lleida del Congrés
d’Arxivística de Catalunya. Els
organitzadors de la trobada van
afirmar que “a l’actual món en
xarxa, la conservació de les dades s’ha convertit en el principal factor per garantir aquest accés”, per la qual cosa va reclamar a les organitzacions públiques i privades “la creació d’arxius digitals que facin accessible
aquesta informació més enllà de
les barreres del seu ús immediat i de l’obsolescència tecnològica”.

Els bombers apagant el foc.

Un incendi calcina
una caseta d’informació
de l’Estany d’Ivars
El congrés se celebra des de dijous a la Llotja de Lleida.

El senyor

Josep Felís Pelegrí
(A.C.S.)
L’empresa Saufer i tots els seus companys s’uneixen al dolor de la família i preguen una oració
per a l’etern descans de la seva ànima.

REDACCIÓ

❘ IVARS D’URGELL ❘ Un incendi va
calcinar ahir a la nit una de
les casetes d’informació de
l’Estany d’Ivars i Vila-sana i
també una caseta que s’utilitzava com a empara per als
dos exemplars de cabra catalana que van ser alliberats el
passat mes d’abril a l’Estany.
Quan es van introduir els animals, es van construir diverses casetes en algunes de les
illes centrals del llac.
Les cabres eren a la caseta en el moment de l’incendi, encara que es van escapar
quan van començar les flames, per la qual cosa no van
resultar ferides. Tot apunta
que els dos incendis van ser
intencionats. La caseta calcinada guardava una nevera,
algunes bicicletes de lloguer
i també binocles per a l’ob-

servació dels ocells de la zona i va quedar totalment inutilitzada. A més d’aquesta,
que es troba a la part d’Ivars,
l’Estany compta amb un altre punt d’informació aVilassana i amb el del Centre d’interpretació de Cal Sinén, un
dels punts neuràlgics de l’organització de visites i d’activitats a l’Estany, que va ser
reobert a finals de l’any passat.
Els incendis van tenir lloc
al voltant de les 21.30 hores
i van ser sufocats pels bombers poc després.
S’ha de recordar que
aquest any es compleix el desè aniversari de l’Estany, que
va ser commemorat a finals
de març amb la Fira de l’Estany, que va comptar aquest
any amb més expositors que
mai.
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El senyor

Eduardo BrufauAguilera
Fundador de Molnar Fruits i Brufau Fruits.
Ha mort cristianament als 91 anys.
(A.C.S.)
Vídua, Roser Culleré Maspons; fills, Robert i Carme, Eduard i Imma; néts, Robert i Hazel, Eduard, Belén i Albert, Eduard, Xavier i
Manu; besnéta, Eva; germà, Antonio; cunyats i família tota, assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els
preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà diumenge, dia 31, a les 10.30 hores, a la parròquia de Sant Jaume de Mollerussa.

DM: Vetllatori de Mollerussa. Horari: de 10 h a 14 h i de 17 h a 21 h.
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