
Les obres de remodelació del 
carrer de Sant Miquel de Solso-
na obliguaran a realitzar un tall 
en el subministrament de l’aigua 
en la major part del nucli antic 

el proper dilluns 9 d’abril de les 
10h a les 13. El motiu, concreta-
ment, és l’operació de connexió 
d’una nova canalització de l’ai-
gua a les conduccions existents.

Solsona tallarà l’aigua 
del nucli antic per obres 

FOTO: Aj. Solsona / Els treballs de remodelació del carrer Sant Miquel 

La regidoria de Cultura de Solso-
na ha obert una nova convoca-
tòria d’ajuts per a associacions i 
col·lectius culturals de la ciutat. 
Les bases, que es poden consul-
tar en línia al web municipal, es 
mantenen iguals que en l’exer-
cici passat, així com la dotació 
pressupostària total, que és de 
8.000 euros. Es poden presentar 
sol·licituds fins al 30 de maig. 

Poden optar a aquesta línia 
d’ajuts entitats o associacions 
culturals sense ànim de lucre 
amb domicili social a Solsona i 
persones físiques que exerceixin 
una activitat subvencionable. 
La subvenció pot ser directa o 
en forma de conveni; ordinària, 
per a una acció cultural concre-
ta amb caràcter anual; extraor-

dinària, per a una activitat pun-
tual no previsible, i per a festes 
de barri. Tots els ajuts s’hauran 
de justificar abans del 15 de de-
sembre. Mitjançant les subven-
cions de la regidoria de Cultura 
es vol fomentar la iniciativa ciu-
tadana en activitats culturals. 
Un dels objectius és continuar 
impulsant la vida associativa.

L’Ajuntament de Solsona 
obre la seva convocatòria 
d’ajuts culturals pel 2018

La dotació 
pressupostària 

total és de 
8.000 euros

Un estudi de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB) revela que el sector 
de la indústria a les zones 
rurals de Catalunya ha 
suportat millor que les 
zones urbanes la crisi 
econòmica que va esclatar 
l’any 2008.

Lleida
REDACCIÓ
Al món rural català aquest sector  
té un pes molt important, ja que  
l’any passat suposava el 24% de 
l’ocupació actual. Per tant, gaire-
bé 1 de cada 4 persones treballa-
ven al sector. L’any 2008, abans 
de començar el retrocés econò-
mic, la xifra només era 1% supe-
rior i es situava en el 25% dels 
ocupats.

A les zones urbanes, el sector 
no té el mateix gruix d’ocupació 
que en les rurals però, segons la 
investigació, s’ha vist més afec-
tada per la crisi econòmica, amb 
una caiguda del 3%. El 2008 era 
un 16% la població que treballava 
en la indústria a les zones urba-
nes i el 2017 el 13%. 

Dins del sector industrial en el 
món rural, s’ha de tenir en comp-
te el subsector de l’alimentació 
i les begudes perquè n’és la pri-
mera activitat manufacturera. 

Abans de la crisi aquest subsec-
tor en  suposava una quarta part 
de l’ocupació manufacturera. Els 
darrers anys, però, ha crescut fins 
assolir-ne un terç. Així doncs, un 
8% del total d’ocupats de les zo-
nes rurals treballen en la indus-
tria manufacturera d’alimentació 
i begudes. Les úniques comar-
ques lleidatanes en què s’ha re-
duït l’ocupació en el subsector 
són les Garrigues i el Pallars Jussà.

Pel que fa els altres sectors a 
les zones rurals, l’agricultura i ra-
maderia el 2017 es mantenia al 
7%, la mateixa xifra d’abans de 
la crisis. El sector dels serveis és 
el que més va augmentar tot i la 
sacsejada econòmica, aconse-

guint arribar al 2017 amb un aug-
ment del  10% la seva ocupació, 
passant del 50% al 60%. El sector 
que pitjor resisteix la crisi és el de 
la construcció. El 2008 suposava 
un 17% de l’ocupació i va descen-
dir fins al 9% el 2017. 

Cal destacar que l’estudi de la 
UAB no considera les comarques 
del Segrià i el Pla d’Urgell zones 
rurals. Són les úniques de la de-
marcació de Lleida que queden 
excloses de la investigació, ja que  
ja compten amb aglomeracions 
urbanes d’una certa grandària i 
no tenen més del 50% de la se-
va població vivint en municipis 
de 150 habitants per quilòmetre 
quadrat.

Un estudi revela que la 
indústria va resistir millor 
els efectes de la crisi al 
món rural que a la ciutat 
El sector suposa el 24% dels ocupats 

FOTO: ACN / La construcció ha estat el sector més perjudicat per la crisi
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