
Despoblament i “pèssimes” 
comunicacions, principals 
problemes dels micropobles 
La consellera Teresa Jordà anuncia 
diverses ajudes per millorar els accessos
Sant Esteve de la Sarga
ACN
Les “pèssimes” comunicacions i 
el despoblament són alguns dels 
principals problemes a què s’en-
fronten els micropobles de Ca-
talunya. Així ho va assegurar l’al-
calde de Sant Esteve de la Sarga, 
Jordi Navarra, en el marc de la 
desena assemblea de l’Associació 
de Micropobles de Catalunya que 
es va celebrar ahir a La Clua, mu-
nicipi que pertany a Sant Esteve 
de la Sarga.

La consellera d’Agricultura, Te-
resa Jordà, hi va assistir i va anun-
ciar que des del Govern preparen 
un paquet de subvencions - “si tot 
va bé” i “hi ha pressupost” - per 
arranjar els accessos d’aquests 
pobles. A l’assemblea de l’asso-
ciació hi van assistir una vintena 
d’alcaldes i alcaldesses de tot Ca-
talunya. Així, aquesta vintena d’al-
caldes dels 142 municipis asso-
ciats a l’entitat de Micropobles de 
Catalunya van poder traslladar els 
principals problemes que tenen 
en els seus pobles a la consellera 
d’Agricultura.

L’alcalde de Sant Esteve de la 
Sarga, Jordi Navarra, va exercir 
d’amfitrió i va acollir al territori la 
reunió dels alcaldes i alcaldesses. 
El punt de trobada va ser el muni-
cipi de Cellers, des d’on en una co-
mitiva de cotxes, la consellera i els 
alcaldes i alcaldesses van poder 
veure com són els accessos al mu-
nicipi de Sant Esteve de la Sarga, 
en concret la carretera LV-9124, 
on hi ha senyalització que alerta 

de possibles despreniments i on 
hi ha trams on dos vehicles a l’ho-
ra circulen amb dificultat.

“Farem un recorregut que serà 
el reflex de les mancances que 
tenim, i que segurament compar-
teixen els meus companys alcal-
des”, va apuntar Navarra, que re-
cordem va perdre els seus pares 
en un despreniment de roques en 
aquesta mateixa via.

Navarra va explicar que hi ha 
diferents factors que influeixen 
en la vida d’aquests pobles com el 
“despoblament” i les comunica-
cions “pèssimes o molt dolentes”. 
L’alcalde va dir que “s’ha de mirar 
la manera de què la gent pugui 
viure als pobles, que puguin guan-
yar-se la vida”.

Per la seva banda la conselle-
ra Teresa Jordà va afegir que el 
despoblament és “un risc” i es 
produeix quan el territori no té 
“oportunitats ni dinamisme”, un 
fet que segons Jordà depèn bàsi-

cament de les inversions. “Si no 
tenim un territori que bategui i 
que estigui ben redistribuït, no 
tindrem un país gran”, va apuntar 
Jordà referint-se a la importància 
de la cohesió territorial.

Per la seva banda, la presi-
denta de l’associació i alcaldessa 
de Vallfogona del Ripollès, Mari 
Carme Freixa, va explicar que la 
reivindicació de l’entitat és que 
“se’ns tingui en compte”, a ban-
da dels problemes comuns que 
tenen els municipis considerats 
micropobles.

L’assemblea es va celebrar 
en un local de la casa rural de La 
Clua, terme municipal que per-
tany a Sant Esteve de la Sarga, 
perquè tal com va explicar l’alcal-
de “no tenim ajuntament perquè 
la teulada està malmesa i per tant 
hem hagut de llogar una sala de 
la casa rural”. Els plens de l’Ajunta-
ment ara mateix s’han de celebrar 
tots a Tremp.
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El Departament d’Agricultura va 
organitzar dissabte al Pont de 
Suert una jornada tècnica so-
bre la carn de caça a càrrec de 
Santiago Lavín, veterinari i ex-
pert en gestiò cinegética, que 
va explicar com es talla i cuina la 
carn de caça, la seva comercialit-
zació, el seu consum, i el seu ús 
en confitats, guissats, fregits, es-
cabetxats, marinats i tota clase 

d’embutits. Van intervenir tam-
bé l’alcalde del Pont de Suert, Jo-
sé Antonio Troguet, i la respon-
sable del Centre de Fauna del 
Pont de Suert, Rosa Marsol, que 
va parlar sobre l’evolució i gestió 
de la caça, les zones per caça, els 
diferents cotos privats, els pro-
blemes i les oportunitats que 
pot donar la caça, el seu comerç 
i la possibilitat del sector privat. 

El Pont de Suert celebra 
una jornada dedicada en 
exclusiva a la carn de caça

FOTO: Núria Castells / Santiago Lavín va oferir diverses xerrades

Membres de la Plataforma Res-
cap-2 es van reunir divendres 
amb Jaume Moya, diputat al 
Congrés d’En Comú Podem-Llei-
da, a la seu de l’Ateneu Popular 
Garriguenc de Les Borges Blan-
ques.  A la reunió es va debatre 
les mesures per millorar la se-
guretat a l’N-240 A la trobada 
es va coincidir que la mesura 
més urgent per reduir la sinis-
tralitat és el desviament de ca-

mions obligatori i bonificat pel 
tram Borges–Lleida/Soses i que 
cal implantar-ho amb la major 
celeritat possible. També es va 
comentar que  seria necessari 
iniciar l’“Estudi Informatiu” dels 
nous accessos a l’AP-2, concreta-
ment al tram Lleida–Montblanc, 
i també que “caldria habilitar 
tres nous accessos a Castell-
dans-Juneda, Artesa-Puigverd i 
Espluga de Francolí–Vimbodí”.

Rescap-2 es reuneix amb  
En Comú Podem-Lleida  
per debatre de l’N-240

FOTO: L. Alcalde (ACN) / Els alcaldes van conversar amb Teresa Jordà
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