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Premi al
consistori de
Tremp per
l’aposta digital
La IV Edició dels Reconeixements Administració Oberta
(AO) als ajuntaments i consells comarcals que atorga
anualment l’AOC ha reconegut l’Ajuntament de Tremp
en el top 10 de la seva categoria, ajuntaments de 5.001
a 20.000 habitants, com a
un dels ens capdavanters en
transformació digital.

Atorgen ajuts per
fer pràctiques en
empreses rurals
Ja està oberta la tercera convocatòria dels Ajuts al Pràcticum
Odisseu per incentivar l’estada
de joves universitaris en pràctiques a les empreses rurals, per
tal de promoure la competitivitat empresarial, així com el retorn i l’establiment d’aquests
joves a les zones rurals. El termini màxim perquè les empreses
presentin la pertinent sol·licitud
de participació s’acaba el dia 17
d’abril.

Cicle de xerrades per promoure el dol
saludable al Consell de la Noguera
L’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera conjuntament amb el Servei de Suport al Dol de Ponent, ha organitzat un
cicle de xerrades per a la promoció del dol saludable, estructurades
com a xerrades-col·loqui per compartir diferents aspectes sobre la
vida i la mort, l’amor i el patiment, la culpa i el perdó i les emocions.

L’atur baixa en 61
persones a Lleida al
febrer i els desocupats
són ara 21.394
Al sector de l’agricultura les
persones sense feina creixen en 123
Dades de l’atur de febrer
TOTAL
ATURATS

DIFERÈNCIA
GENER-FEBRER

ATURATS
HOMES

ATURATS
DONES

Lleida

21.394

-61

9.472

11.922

Catalunya

396.542

- 1.734

171.827

224.815

3.289.040

+ 3.279

1.360.225

1.928.815

Espanya

L’atur a Lleida per sectors
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Almacelles lliura els premis
del Concurs de Pintura
El passat diumenge, en el marc
de la Festa de l’Aigua d’Almacelles, es va celebrar el XXV Concurs de Pintura Ràpida “Vila d’Almacelles”, amb la participació

de 16 artistes. El jurat va tenir
molta feina per escollir els guanyadors dels 5 premis que donava
el concurs. El premi d’honor va
ser per Joan Carles Pérez. J.P

Un total de 25 cellers de
Lleida presenten els seus vins
per la Guia Peñín 2020
La Denominació d’Origen (DO)
Costers del Segre va rebre ahir
al tastador de la prestigiosa Guía
Peñín 2020, Javier Luengo, en un
tast que va tenir lloc a la seu del
Consell Regulador, a la ciutat de
Lleida. En total, 25 cellers van
presentar els seus productes a
la Guía Peñín 2020 i es van tastar
102 vins, 52 negres, 33 blancs, 7
rosats, 7 escumosos i 3 dolços,
una xifra molt similar al nombre

de vins presentats l’any anterior.
Javier Luengo, en declaracions als
mitjans, va destacar l’excel·lent
qualitat dels vins de Lleida. A
més, va comentar que els vins
negres de la DO Costers del Segre són vins de tall tradicional i
estil seriós, que es caracteritzen
per tenir un molt bon treball de
la fusta (sense excessos de bóta),
criances llargues i gran capacitat
d’envelliment. En el cas dels vins

AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓ

SERVEIS

SENSE OCUPACIÓ
ANTERIOR

2.648 (+123)

1.964 (-1)

1.891 (161)

13.612 (-231)

1.479 (+87)

Lleida
REDACCIÓ
L’atur a les comarques de Lleida
es va situar al febrer en 21.394
persones, amb un descens de 61
inscrits respecte al gener, cosa
que representa un 0,28% menys de desocupats registrats en
aquest mes, segons dades que el
Ministeri de Treballs, Migracions
i Seguretat Socials va fer públiques ahir dilluns. En termes inblancs, destacà en gran mesura
la frescor, amb elaboracions més
atrevides i trencadores.
Tot i que la Guía Peñín 2020 no
es publicarà fins el mes d’octubre
es podran consultar els resultats
en unes 4 setmanes a la pàgina
web de la Guía.
L’acte va estar presidida per
la Secretària Tècnica de la DO
Costers del Segre, Olga Codina,
la qual va expressar l’agraïment
a Javier Luengo per les bones
puntuacions que van obtenir els
vins de Lleida en els últims anys
en aquesta prestigiosa guia, reconeixent així l’alta qualitat dels
vins de les comarques de Lleida i
un aval a la feina ben feta.

teranuals, la xifra de desocupats
va caure per quart mes consecutiu. En concret, al febrer hi havia
1.107 persones inscrites menys a les llistes de l’atur que en el
mateix mes de l’any passat, una
caiguda d’un 4,92%. A Catalunya, el nombre de desocupats es
va situar en 396.642 persones al
febrer, un 0,44% menys que en
el mes anterior (-1.734) i un descens del 5,15% (-21.539) en com-

paració amb el febrer del 2018.
Després de conèixer les dades
de l’atur de febrer, el secretari de
Treball, Josep Ginesta, va alertar
del repunt de l’atur entre els joves
i de l’estancament de la contractació indefinida, com a aspectes
a millorar i a incidir els pròxims
mesos. Ginesta va lamentar que
el mes de febrer, l’atur juvenil no
només no s’ha reduït i sinó que
s’ha incrementat gairebé un 6%.

FOTO: Tony Alcántara / El tastador Javier Luengo, ahir a Lleida
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Aitona rep més de 500
persones en l’inici de la
campanya de la flor

La Diputació s’adhereix al
‘Compromís Nacional’ per
desplegar la fibra òptica

A les rutes senyalitzades, se sumen
les visites guiades durant tot el març
Aitona
REDACCIÓ
Aitona ha acollit aquest passat
cap de setmana els primers visitants de la nova temporada de
la flor. Més de 500 persones han
pogut gaudir ja del tradicional color rosat amb el qual comencen a
tenyir-se aquests dies els camps
aitonencs coincidint amb la floració dels arbres. Durant el 2 i 3
de març, els primers visitants de
la temporada van realitzar rutes
lliures per l’entorn natural i patrimonial del municipi; com ara
la Ruta de l’Arbre Fruiter, la Ruta
de Serra Brisa o la Ruta del Camí
Verd. Alguns d’ells van optar per
fer el recorregut a peu; mentre
que aquells qui ho van desitjar
també van poder gaudir dels circuits amb bicicleta o amb caminadors especials.
I des d’aquest 4 de març, a les
rutes senyalitzades que es poden
dur a terme durant tot l’any sense
necessitat de fer reserva prèvia
també si suma el programa de visites guiades que s’oferirà durant
tot el mes de març. En aquest
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sentit, les reserves i la informació
de totes les activitats que s’organitzen es pot consultar a través
del web www.fruiturisme.info.
Rosa Pujol, alcaldessa d’Aitona, fa una crida a la participació
i avança que “enguany encarem
el projecte amb forces i il·lusions
renovades i amb la ferma voluntat de seguir internacionalitzant

i fent créixer quantitativament,
però sobretot, qualitativa aquesta campanya”.
D’altra banda, Torres de Segre
ha organitzat una sortida per al
descobriment de la natura i per
gaudir dels paisatges que ofereix
el fenomen de la Floració a Utxesa i a l’Ermita de Carrassumada
de Torres de Segre.

La Diputació de Lleida se suma
al Compromís Nacional pel desplegament de la fibra òptica.
Aquest compromís planteja el
fet que es definirà un pla d’actuació anual en el que es prioritzin
les accions a desenvolupar i on
es concretin les actuacions, els
recursos, el període o termini
d’execució i els indicadors per
part del Govern amb cadascuna
de les diputacions; i que partirà
i tindrà en compte les inversions

Presenten la tercera caminada
de resistència ‘Borges-Riu Set’,
que se celebrarà el 24 de març
La Diputació va acollir ahir la presentació de la tercera caminada
de resistència Borges-Riu Set, la
tercera marxa dels Bessons i la
tercera marxa de l’Aranyó, que
se celebraran el 24 de març a les
Borges Blanques. Les tres marxes sortiran des de la Plaça de
la Independència de les Borges
Blanques. Així, la 3a Caminada

El Jussà forma
a joves aturats
per entrar al
sector forestal

Neix el Consell de la Mancomunitat Cultural

El Departament de Cultura i les quatre diputacions han donat a conèixer el Consell de la Mancomunitat
Cultural, en un acte a Palau de la Generalitat, que té com a principal objectiu augmentar la coordinació
de polítiques culturals entre administracions. Rosa Pujol ha destacat que el Consell “és un projecte de
país” que vol donar continuïtat a la tasca endegada per la Mancomunitat./FOTO: Diputació

i desplegaments de fibra òptica
que el Govern de la Generalitat ja fa anys que ha desplegat
com a xarxa pròpia amb l’objectiu d’accelerar aquest procés de
connectivitat a tots els indrets
del país. Perelló va assenyalar
la importància d’aquest desplegament perquè “els avantatges
que ofereix la implementació de
solucions tecnològiques en l’àmbit rural són determinants per
al futur de les terres de Lleida”.

El Consell Comarcal del Pallars Jussà va iniciar ahir un
projecte de formació que té
com a objectiu formar nois i
noies aturats en gestió forestal i construcció en el medi
natural. Aquesta formació, inclosa dins el programa Arrelat, Pallars Jussà, gestionada
pel SOC, s’anomena “Gestió
i manteniment d’espais de
muntanya”.

de resistència les Borges-riu Set,
prevista amb una distància de
55 km, s’iniciarà a les set del matí; mentre que la 3a Marxa dels
Bessons, de 25,5 km, i la Marxa
de l’Aranyó, 15,5 km, començaran a les 8.30 hores. La Caminada de resistència les Borges-riu
Set és fruit de la reconversió de
la travessa Borges-Montblanc.

Ajuntament
El Palau d’Anglesola
EDICTE

Atès l’expedient inicial a
instància dels Srs. Josep
Gou
Huguet,
Josefina
Ramírez Romero i Fruta
Etica SL, en sol·licitud de
llicència urbanística en sòl no
urbanitzable, per a l’ampliació
d’una central hortofrutícola per
a la conservació de fruita dolça,
ubicada al polígon 9 parcel·la
59, del terme municipal del
Palau d’Anglesola, s’exposa tot
l’expedient al públic durant un
termini d’un mes, als efectes de
presentació d’al·legacions.
El Palau d’Anglesola, 19 de
febrer de 2019
L’alcaldessa,
Montserrat Meseguer i Muñoz

