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Torà i Biosca
tracten avui
sobre el canvi
de comarca
Aviat farà 9 anys que els Ajuntaments de Biosca i Torà van
iniciar el procediment de canvi
de comarca, de la Segarra (Vegueria de Lleida) al Solsonès
(Vegueria de la Catalunya Central). Segons els alcaldes de
Biosca i Torà, “encara no tenim
resposta oficial de cap grup
parlamentari al respecte” i per
tant han convocat una roda de
premsa avui a l’Ajuntament de
Torà per explicar la situació actual i els tràmits que cal fer a
partir d’ara per a què el canvi
de comarca sigui una realitat el
més aviat possible.

Balaguer
organitza
un torneig
de cub de
rubik
L’Escola Vedruna Balaguer
organitza el segon torneig
internacional de cub de rubik, els propers 23 i 24 de
febrer. Aquest Open compta amb el suport, entre
altres associacions, de la
World Cube Association i
Rubik’s Cat i amb el patrocini de l’Ajuntament de Balaguer.
Es preveu la presència
de participants de diferents
països i també un elevat
nombre d’inscrits de totes
les edats, des d’infantils a
sèniors.

Foment retira
neu en 876
quilòmetres de
vies de Lleida
El Ministeri de Foment ha realitzat durant els primers dies
d’aquest mes de febrer actuacions de retirada de neu en
un total de 876 quilòmetres,
principalment de la demarcació de Lleida. En tots els casos
es tracta de carreteres del Pirineu la titularitat de les quals
és de l’Estat com són per exemple la N-230, o el Eix Pirinenc,
a la N-260. Les comarques més
afectades pel temporal han estat l’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça.

La DOP Garrigues finalment
beneeix la seva ampliació
cap a 17 termes municipals
Dalmau diu que “hem de créixer ja que som
molt petits i ens volem internacionalitzar”
Lleida
CARME QUINTANA
Més del 80% de les cooperatives que actualment composen
la DOP Garrigues han donat llum
verda a la nova proposta d’ampliació de la Denominació d’Origen Protegida. Segons va avançar
ahir el president de la DOP Garrigues, Enric Dalmau, la proposta,
que ara serà presentada a la Conselleria d’Agricultura, contempla
ampliar cap a terrenys agrícoles
de 17 termes municipals de les
comarques de les Garrigues, el
Segrià i l’Urgell que estan al voltant de l’actual superficie de l’actual DOP.
Dalmau va indicar que l’ampliació proposada en aquests 17
termes municipals suposaria incrementar l’àrea de la DOP en
30.000 hectàrees, de les quals
unes 800 ja estan plantades d’oliveres.
VIST-I-PLAU DE LA UE
Aquesta proposta d’ampliació
serà presentada ara a la Generalitat, que després la farà arribar
al Ministeri d’Agricultura i aquest
l’elevarà a la Unió Europea. Dalmau calcula que tot el procés
d’autorització per part de Brussel·les es pot perllongar uns dos
anys.
El president de la DOP afirma-

FOTO: Oriol Bosch (ACN) / Procés de plantació d’olivers en una finca d’Alfés de l’àrea del Segarra-Garrigues
va ahir que la DOP “ha de créixer
ja que som molt petits i si ens volem internacionalitzar i obrir nous
mercats ho hem de fer”.
AUGMENTAR PRODUCCIÓ
La DOP produeix ara uns 4
milions de quilos d’oli i l’objectiu
amb l’ampliació és d’arribar als

6-7 milions de quilos.
Cal recordar que l’anterior proposta que va presentar la DOP
l’any 2015 suposava duplicar la zona geogràfica de producció, abarcant també les comarques del Pla
d’Urgell, la Segarra i la Noguera.
Hagués implicat sumar 163.000
noves hectàrees, on hi havia plan-

tades unes 1.700 d’oliveres.
La nova proposta d’ampliació
de la DOP Garrigues abarca molts
terrenys de l’àrea regable del Canal Segarra-Garrigues on hi ha
previst el reg de suport, fet que
podria beneficiar la producció
d’oliveres que quedés amparada
per la DOP.

L’equip de govern del
Consell del Jussà dóna
suport a l’esperit de l’1-O
L’equip de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà van
visitar ahir l’exposició “U: per 14
fotógrafs i fotógrafes de Lleida”
que aquests dies acull l’Epicentre de Tremp, “per tal de donar suport a l’esperit de l’1-O”,
segons va indicar el president
del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, Constantí Aranda.
Aquest és el segon espai on
s’exposa aquesta mostra fo-

togràfica sobre els fets de l’1
d’Octubre, després del seu
pas per la UdL on no va estar
exempta de certa polèmica.
A l’Epicentre es podran veure
fins el 28 de febrer 14 de les
fotografies de gran format que
integren l’exposició i que volen
ser una mostra dels aconteixements de l’1 d’Octubre sota la
mirada de 14 fotoperiodistes
de mitjans de Lleida.

FOTO: C.C. Pallars Jussà / L’equip de govern visitant ahir l’exposició
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L’atur augmenta a
Lleida en 362 persones
el gener situant els
desocupats en 21.455
El passat mes solament va descendir
la desocupació a l’agricultura
Dades de l’atur del mes de gener
TOTAL
ATURATS

DIFERÈNCIA
Desembre 2018-Gener
2019

ATURATS
HOMES

ATURATS
DONES

Lleida

21.455

+362

9.495

11.960

Catalunya

398.376

+398.376

173.148

225.228

3.285.761

+83.464

1.360.448

1.925.313

Espanya

L’atur a Lleida per sectors

AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓ

SERVEIS

SENSE OCUPACIÓ
ANTERIOR

2.525 (-62)

1.965 (+51)

1.730 (+52)

13.843 (282)

1.392 (+39)

Lleida
REDACCIÓ
L’atur a les comarques de Lleida es va situar al gener en les
21.455, fet que suposa un augment de 362 persones, un 1,72%
en relació al desembre, segons va
informar ahir el Ministeri de Treball i Seguretat Social. En termes
interanuals va caure per tercer
mes consecutiu, en aquesta ocasió de 846 persones, un 3,79%

menys. A Catalunya, l’atur va
augmentar en 5.469 persones a
Catalunya durant el mes de gener respecte el desembre i va situar el nombre de desocupats en
398.376 persones, fet que representa un increment de l’1,39%.
L’atur va augmentar en 5.469 persones a Catalunya durant el mes
de gener respecte el desembre i
el nombre de desocupats es va
situar en 398.376 persones, xifra

El 82% dels vots per correu
postal a Cambres fa 8 anys
s’anul·là per ser fraudulent
El Ministeri d’Indústria ha esmenat el procés de les properes
eleccions a Cambres de Comerç
dissenyat per la Generalitat de
Catalunya i obliga a que també es
contempli la possibilitat de votar
per correu ordinari o postal. Cal
recordar que la planificació de
la Conselleria d’Empresa era que
del 2 al 7 de maig d’enguany es
pogués votar via vot electrònic

remot i que el dia 8 de maig es
reserves pels empresaris que ho
volguessin fer de forma presencial a les respectives Cambres.
Fonts properes al procés electoral van informar ahir a LA MAÑANA que precisament es va decidir
que per a les properes eleccions
no hi hagués l’opció del vot per
correu ja que en les darreres
eleccions, fa 8 anys, es van haver

que representa un increment de
l’1,39% segons informà el Ministeri de Treball. Es tracta del major
increment en aquest mes des del
2015, quan aleshores va pujar en
6.821 (582.769). A l’Estat, l’atur
registrat es va reduir en 190.767
persones al gener respecte el
mateix mes de l’any passat. En
canvi, en relació al mes anterior,
el nombre d’aturats va pujar en
83.464 persones.

d’anul·lar el 82% dels vots rebuts
per correu postal per ser falsos i
fraudulents. En aquests moments
queda en el aire què passarà finalment i quins sistemes s’aplicaran.
El sistema d’elecció de les Cambres de Comerç és força complex.
Es poden presentar candidats, en
el cas de la de Lleida, per un total
de 11 grups diferents que corresponen als diversos sectors econòmics que hi ha a la demarcació.
A les eleccions que es celebraran el proper maig s’elegirà un
plenari a la Cambra de Comerç
de Lleida de 36 vocals i aquests
elegiran al nou president o presidenta.

FOTO: C.C.Segarra / Imatge de la sessió celebrada amb els veïns

Sessió informativa al poble
de Sanaüja abans d’aplicar
el sistema ‘porta a porta’
Davant la nova implantació de la
recollida selectiva a Sanaüja, el
Consell Comarcal de la Segarra i
l’Ajuntament, van organitzar una
sessió de participació per tal de
conèixer com funcionarà la implementació i el sistema porta
a porta i, alhora, per tal que els
veïns i veïnes poguessin dir la
seva. La sessió es va realitzar al
Local Sociocultural i va comptar
amb molta participació per part
del veïnatge del municipi. L’alcalde, Josep Condal, va donar la

benvinguda a la sessió i va explicar la importància del reciclatge
a la comarca i com aquest sistema que s’implantarà aviat a Sanaüja és dels sistemes que més
bé funcionen per augmentar
l’índex de recollida.
L’inici de la recollida selectiva
tindrà lloc el cap de setmana del
15 al 17 de febrer on des del Consell Comarcal es donarà el cubell
als veïns a través d’una parada al
carrer, davant de l’Ajuntament,
durant tot el cap de setmana.

Comerciants del Pallars
realitzen una visita tècnica
a la ciutat de Cardona
L’Ajuntament de Tremp ha
acompanyat aquest diumenge
una desena de comerços del Pallars Jussà a una visita tècnica a
Cardona (Bages) per conèixer les
accions que es duen a terme des
de l’Agència de Desenvolupament Local de Cardona i Solsona
amb l’objectiu d’ajudar a la pro-

moció econòmica, on el comerç,
el turisme i el producte local hi
juguen un paper important.En el
decurs de la visita, l’Ajuntament
de Cardona va rebre el grup per
explicar les accions i l’associació de comerciants de Cardona
(Ubic Cardona) va presentar el
seu model de dinamització.

UP denuncia el fort encariment
de la pòlissa per destrucció
d’animals morts d’Agroseguro
Unió de Pagesos denuncia que
la proposta d’Agroseguro per a
la revisió de la pòlissa de la retirada i destrucció d’animals
morts del 2019 suposarà un fort
increment per als ramaders respecte a la de l’any anterior.
Agroseguro té previst, per al
pròxim juny, augmentar les primes sobre les quals es calculen
les pòlisses d’uns sectors con-

crets (reproductors i recria de
boví, cabrum, porcí, gallines
ponedores i reproductores i engreix de conills), i les penalitzacions de les pòlisses d’aquesta
assegurança per a tots els sectors ramaders.
El sindicat considera que l’actualització que ha fet Agroseguro de les primes implicarà un
fort increment.
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Los Jocs Esportius Escolars de
Catalunya aglutinan a unos
8.200 participantes en Lleida
Las carreras de orientación, novedad de este año
La Agrupació de Consells
Esportius de les Terres de
Lleida (ACTE), presentó
ayer las actividades de
los Jocs Esportius Escolars
de Catalunya, en los que
participan cerca de 8.200
deportistas y más de 250
entidades deportivas de las
comarcas de Lleida.
Lleida
REDACCIÓN
El circuito de cros -que se inició
en noviembre y finalizará el 24
de febrero con una participación
total de más de 4.500 participantes- tiene parada en la Pobla de
Segur, Sidamon, Balaguer, Bellvís,
Arbeca, Juneda, Agramunt, Les
Borges Blanques y Golmés, con la

celebración de la fase territorial.
La liga escolar de esquí se inició el pasado 13 de enero en
Cerler, siguió en Boí-Taüll, el 26
de enero, y celebrará la final nacional el 24 de febrero en Espot
Esquí; terminando en Baqueira
Beret, el 24 de marzo.
En cuanto a la liga escolar Pirineus fútbol 7, acoge las categorías juvenil, cadete, infantil,
alevín, benjamín y prebenjamín y
está dirigida a las comarcas del Pirineu con una vuelta de septiembre a noviembre y una segunda
de abril a junio.
En ajedrez, a la espera de la
celebración de la fase territorial
en Bellvís el día 6 de abril, se celebran diferentes encuentros en
las categorías de juvenil, cadete,

FOTO: D. L. / La organización presentó los números de esta temporada
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infantil, alevín, benjamín y prebenjamín. En cuanto a natación,
se celebran 4 jornadas entre los
meses de febrero y mayo en el
Episcopal, Mollerussa, Palau de
Geu de Vielha y El Pont de Suert.
La competición de balonmano
tiene lugar en Guissona, Tàrrega,
Alcarràs, Pardinyes, Onze de Setembre y Guissona; y se celebra
en las categorías de alevín mixto,
alevín, benjamín y prebenjamín.
El atletismo -que reúne más de
1.600 participantes- tiene como
referencia por un lado la Olimpiada Flamicell que se organiza en la
Pobla de Segur (el Pallars Jussà)
y que espera unos 1.200 atletas,
y por otro el encuentro Intercomarcal de Arbeca, con aproximadamente 400 participantes.
Finalmente, este año se presenta la novedad de las carreras
de orientación en familia en las
categorías senior, juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín e infantil, impulsando
otra manera de hacer deporte y
conocer el medio natural con la
celebración de dos pruebas en
abril y mayo en l’Espluga Calva.
También está presente la vertiente solidaria a través recogida
de un euro, en todas las carreras
de cross, el programa solidario
Gotas para Níger de UNICEF.

ATLETISMO

FOTO: AE Xafatolls / El club del Pla viajó con 40 deportistas

FOTO: L. M. / El Master Provincial de Lleida se disputó en formato de liguilla

Las parejas Fillat-Roset y Terradelles-Peirón,
nuevos Masters de Lleida en 2018
Lleida
REDACCIÓN
Anna Fillat y Anna Roset son las
nuevas Masters de Lleida después de haber quedado primeras
clasificadas en la liguilla femenina del Master Provincial de Lleida

2018. Por su parte en hombres la
pareja formada por Jaume Terradellas y Òscar Peirón se imponía
en la final por un doble 6 a 4 a
Íker y Raúl Iñiguez, en un partido
marcado por el fuerte viento.
Fillat y Roset toman el relevo

de Yasmine Trigueros y Marina
Balsells, campeonas del 2017,
mientras que la pareja Terradellas-Peirón coge el testigo de Jordi López y Xavi Colomina, que se
proclamaron vencedores en la
edición del año pasado.

El Xafatolls consigue cuatro
medallas en el Català
La AE Xafatolls de Mollerussa
consiguió cuatro medallas en
el Campionat de Catalunya de
Cros, al que acudió con 40 representantes. Entre el destacan los
títulos en categoría sub12 y sub
10 de Nil Solé y Arnau Aixalà, respectivamente. También el bronce de Pau Aiguadé en sub16. La
clasificación de Aiguadé supone
el billete para poder participar
en el Campeonato de España de

campo a través que se disputará
el 3 de marzo en Sevilla.
En cuanto en clasificaciones
por equipo, el Xafatolls se llevó
la plata sub23 masculino con el
equipo formado por Roger Estradé, Pol Pueyo, Gerard Cabestany, Roger Mirabet y Ahmed
Hfairi. El equipo sub12 femenino formado por Maria March,
Laia Aixalà, Carlota Niubó y Karla
Diaz fue cuarto.

